
Αν 
δοθεί 

κ 

ο
 

τ
α
 

δ
 

ωο 
εἰ 

ον 
μ
ε
 ον ἀρν κυρ ρρ δὴ 

ώμο 
: 

ο
ν
 

αὐ 
νι πολ 
νος 
ϑϑὺ 

ν᾽ “' 
3 

, 
αν 

᾿ 
ἀρᾶς, 

- 
ο 

ν 
᾿ 

ς 
2 

Ἡρε 
Αα” 

ΗΝ. 
η΄ 

ν
᾽
 

τ
ο
 

ο 
Τ
Ρ
 

ο. 
μάς 

ἐγ άγο 
οι 

" 
-
ν
-
 

τον 
μ 

4
 

ζ
μ
ώ
ι
ρ
 

. 
3 

ῚΣ 
οι 

ἣ 
κ 

ὃ 
ὺ 

ο
ί
 

γ
ω
 

" 
κ 

ἐν 
ἧς 

᾿ 

..» 
τὰς 

- 
ι 

σ
ύ
 

μᾧ 
λε 

λα 
κ 

’ 
δ
ν
 

-- 
᾿ 

ς 
ἔνε" 

2 
“ 

ν 
μ
α
 

ο
.
 

ὁ
π
 

α
 

.. 
ι
ν
,
 

Μ
η
 

να 
ας” 

π
μ
 

ας 
δ
ν
 

ή 
“5.9. 

ω 
« 

π
ο
 

. 
ο 

ο 
σ
ι
 

ώ
ν
 

τῇ 
τς 

π
μ
 
κ
 

ο 
᾿ 

λα. 
. 

ς 
»Ἕ 

ἃ; 
᾿ 

- 
ΑΙ 

ο
ὐ
 

ν
ο
 

Ρ 
- 

π
ω
 

ο
 

: 
Ν 

5 
- 

" 
[ 

᾿ 
δον 

Ὁ. 
». 

δα, ρνς. αν. 

μι
ς 

πο
 

6
 

ν
ά
 

κι
 

Ἡ 
: 

μ΄
. 

μὴν 

.
.
 

σ
π
ι
ν
 

δ
ν
”
 

ζ
ω
 

δν
 
ἐ
φ
ρ
ρ
ο
 

η
 

δ 
᾿ 

Ὁ 
ε
ν
 

ἶ
ρ
α
ι
 

τ
ν
 

ᾧ
 

μδ
 

κι 

“γάρ 
α
ς
 

δ
ι
ὰ
 

κ 
ὃ
ν
 

» 

ἐν 
ο
 

ἀν! 

2 



είς Ακ να ἐν Ὁ αλκωαςς5 

ος 
σε 

ὡς ἐπὶ τος 

στα τη», π Βὖν 2ζ05 «724 1885 ο,1 
81η Ρὰαι]!ς Ερ156ἱ19Θ {ο {μοι ΡΠ1]ἱρρία8ης 

- 

ΞΕ Σὰ 

κι εὐ» Υ ε.α 











. {1 

ΑΙΝΤ ΡΑΙΙ. 5 

ΕΡΙΒΤΙ ΤῸ Τη ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΟ. 

ΑΡΗ 29 1914 
4 ΠΗΕΡΙΡΕΡ ΤΕΑΧΤ η] Αλ. «εὐ 

ΙΗ 

ΙΝΤΕΟΡΌΟΙΊΟΝ, ΝΟΤΗΣ ΑΝῸ ΡΙΡΣΕΗΤΑΤΙΟΝΡ. 

ο Οι ΠμςΙτΕεΟΟΕ Ὡς: ΩΣ 

ΒΙΡΗΟΡ ΟΕ ΡΌΡΗΑΜ. 

ἨΗΟΝΟΒΑΗΥ ΕΕΙΙΙΟΥ ΟΕ ΤΗΙΝΙΤΥ ΟΟ11/ΕΑΗ, ΟΑΜΒΕΙΡΟΕ. 

ΕΙάΗΤΗ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

ροή : 

ΜΑΟΜΙΙΙΑΝ ΑΝΟ οο. 

1855 

[{ὰὸ Εἰ οἱ Τγαπιδίαίοπι 18. γεβδεγυεῖ.] 



Φαιποτίσσε: 
ΡΕΙΝΤΕΡ ΒΥ Ο. 1. ΟΙ ΑΥ, Μ.Α. ΑΝΩ 5ΟΝ, 

ΑΤ ΤΗΕ ὉὈΝΙΝΥΕΕΡΙΤΥ ΡΕΕΣςς, 



το 

ΤΗΕ ΒΕν. Β. Ε. ΝΕΘΤΟΟΤΤ, Ρ.Ρ., 
ΚΡαΙΟΡ ΡΠΟΕΕΒΡΟΒ ΟΕ ΡΙΥΙΝΙΤΥ ΑΤ ΟΑΜΡΗΙΡΩΕ, 

ΙΝ ΑΕΕΕΒΟΤΙΟΝΑΤΗ ΒΕΜΕΜΒΕΒΑΝΟΒ 

ος 

ΜΑΝΥ ΥΑΙΠὉΑΡΤΙΕ ΤΕΡΡΘΟΝΡΒ ΤΕΑΕΒΝΤ 

ΕΒΟΝ 

ΑΝ ΠΝΤΙΜΑΤΗΕ ΡΒΙΝΥΑΤΕ ΕΕΙΓΕΝΡΡΗΙΡ 

ΑΝΡ ΕΕΟΝ 

ΑΡΡΟΟΙΑΤΙΟΝ ΙΝ Α ΟΟΜΜΟΝ ΠπΟΕΒΚ 

ἢ 



ΜΙΜΗΤΑΙ ΜΟΥ Γίνεοθε κἀὰθὼο κἀγὼ Χριοτού. 

Παῦλος γενόμενος μέγιστος ὑπογραμμός. 
ΟΙΕΜΕΝΤ, 

Οὐχ ὡς Παῦλος διατάσσοµαι ὑμῖν ἐκεῖνος ἀπόστολος, 
ΑΙ , ο Ἄχ ἢ / τα ον κ᾿ ΄ « - 
ἐγὼ κατάκριτος" ἐκεῖνος ἐλεύθερος, ἐγὼ δὲ µέχρι νῦν δοῦλος. 

Τανατιῦϑ. 

Οὔτε ἐγὼ οὔτε ἄλλος ὅμοιος ἐμοὶ δύναται κατακολουθῆσαι 
- , - ΠῚ ΑΦ / / 

τῇ σοφίᾳ τοῦ μακαρίου καὶ ἐνδόξου Παύλου. 
ΤΟΙΣΟΛΕΡΕ. 



ῬΠπΕΕΑΟΕ ΤῸ ΤΗΕ ΕΙΠΡΤ ἘΡΙΤΙΟΝ. 

Τ]ιο ρτοδοπύ Υο]ατηθ 15 ἃ βεοοπά ΙΠβίαπιοηύ οἱ πο οοπιπθηίατΥ 

οἩ οὐ Ῥδ0}}5 Ἐριβ0165, οὗ πΏῖοὮ 1 βκοίομϑα α Ῥίαη 1ῃ ἔθ Ῥτείαςθ 

ἵο ΤΩΥ εἁίοηπ οὗ ὑπ (αἰαίαηδ. Αἲ ὑπ6 6αΠ1θ {πο 16 15 1η- 

ἰοπᾶςά, Ἠ]κο 105 Ῥτοάθοθββοτ, {ο Ὦο οοπιρ]είθ 1ῃ 1056]: 8ο ὑπδῦ 

ἴμο Ῥίαη, α5 ἃ πΠοίθ, ΤΏ 6 Ιπετταρίεά αὖ δὴν πο πιὐπουῦ 

ἀαίτιπιοηῦ ο {ο ρατίς. 

Ἠοτο ασαῖη 1 Ἠαγο ἴπο Ῥίθαξατο οἵ τερεαΊπρ ΤΥ οβ]σαΐθίοης 

{ο ἴπο δἰαπάατά ποτ]ςς οὗ τοίοΓοηΏοθ, απά {ο ἴποβδο οοπιπιθηὔα{οτς, 

Ῥοῦῃ Εησ]ςὮ πα «ετπιαη, ποβθ Ιαροατς εχύεπἁ οτετ Ῥοῦμ αρι- 

οἶ]ος απἆ ἴο μοῦ 1 Ῥείοτο αοκποπ]εάσεά πι ἀερῦ οί σταΙαάο. 

Τ]ιο εροοῖα] οοπιπιθη/{αΓΙ68 οἩ 0818 ερὶςῦ]θ 8ο ηθΙῦΠθτ 60 ΏΙΠῃθ6- 

τοΆ5 ΠΟΥ͂ 50 Ἱπροτίαηί, 85 ΟΝ. {ιο {9ΥΠ16Υ, ΤΏο Ῥοϑὺ, τ ἢ πγΏΙοΏ 

1 απι δοαυδιηἰθα, δῖ ποβ οὗ δὴ Ἐεησε], οἵ Ἠι]]αί, απἆ οἱ 

Ἐαάϊε; Ῥαῦ ο {Π856 1 απη ποὺ οοῃϑβοίοιβ οἱ αΠΥ ἆ]τεοῦ οβ]σαῦίοη 

ΊΥΠΙΟὮ 15 ποὺ αοἰηοπ]εάσεά 1 105. Ῥτορετ Ῥίασθ. 1 Ἰανο αἶδο 

οοηδα]θἆ {τοτα Ἴπῃθ 0ο {16 6ογετα] οὔ πἹοτθ ΟΥ̓ 1655 Ιπροτίαηό 

νο] οἨ. {15 ερὶδί]θ, πΏ]οὮ 1ὖ 7111 Ὦο ΠΏθοθββατΥ {ο ΒΡΘΟΙΥ, 

5 Πού εἰίμετ ἸΘῪ πο οἶαῖπ ὕο οτἰσιπα]ϐγ ο {οτ Οὐ ΘΓ τθαδοη5 

Ίαγο Εατηϊς]ιοά πο πιαέογ]α] οὗ υ]ϊοἩ 1 οοσ]ά αγαῖ] ΠηΥΦεΙ{, 

Τὸ 15 501] ἃ στεαίετ σταΙβοαίΙοη {ο π1θ ο τ6πθύ ΠΙΥ {]απ]ς8 

{ο Ῥογβοπα] ΠΠεηπάς, πο Πᾶνα αξβισίοἆ πιο ση ὑπ 61. 5ασσθβΙοη5 

Ὁ Πα οοΓΤΘΟΡΙΟΠΒ; απά {ο οηθ ΤΟΥ͂Θ ϱβρθοία]1γ 056 δα Ώας ΌΏοση 

{γΘ8ΙΥ οἴνεη 1Π οοιτθοβησ ἴΠο Ῥτοοί-εΠθοῦ οἵ {ῃ15 νο]απιο 

ἑμτοασποι{, 

Πο Ἡρ]δί]ο {ο ὑπ6 Ῥπι]ηρρίαπς Ῥτοβεηῦ5 αΏ θα5Ι6Υ {αδίς {ο απ 

οἁ1δου (Παπ αἰποδῦ δὴν οἱ δὺ Ῥαα] 9 Ἠριεί]ε». Τὴ6 τοαάϊησς ΔΥῸ 

ἴον ἴπο πηοδί Ῥατί ορσίοας; απά οπΙγ Ίπ ἃ ἔδυ Ῥαβδασος ἦοος ο 



ΨΠ] 1γε[αος. 

πηθθῦ η] νουγ εειίοας ΟΠ] 0165. οἳ Ιπίεγρτείαίοπ. 1 Ἠανο 

{α]κοη αἀναπίασο οἱ 05 οἴτοαπηβύαποἙ {ο Ιπίγοάαςθ βοὴ 1ΠΥ68- 

ἠσαίήοης Ῥθανίης οἩ δῦ Ῥαπ15 Ἠρίεί]ος απά οἩ Αροβίο!ο ΟἨτῖς- 

Πσπϊῦγ σοποτα]]γ, ὮΥ ανη]οὮ {815 γο]απιθ 15 ρ6ΓΏαρς βγγο]]εη ῦο 8η 

απάπο Ῥπ]]ς, Ὀαύ νο 111} Ῥτορογοπα]Ιγ τε]Ίουθ 108 ΒΟ ΘΒΒΟΙΒ. 

Της ὑπ6 ἀϊδεοτύαίοη οἩ πο ΟἨτιείαηπ πΙπΙδύτΥ π]σΏὺ πε]] 

Ίανο Ῥθδση 16[ς [Ὁ ποίου οεσαδῖοη: θαῦ {π6 πιεπί]οη οὗ ΄Ῥίδμορς 

απά ἆρασοηπβ’ ἴῃ ἴμο οροπῖης οἱ 015 θύοι. {ΓατηϊδΏοά ἃ σου τοχῦ 

{ο {πὸ ἀἰδοιβείοη; απά πο Ῥαδίοτα] Ἠρϊδί]ες, 10 ἆθα] ποτ 

ἀἰτδοβ]γ τι αιιοβθίοπς τε]αδίησ {ο πο παϊπ]κίεγίαἱ οῇ]οθ, π]] ἆθ- 

τηϑ ἃ 50 ΠΙΠΟ] 5ραςθ {ΟΥ {6 βοϊαύϊοι οἱ οἴῃετ ἀϊβποι]6ς, ὑμαῦ 16 

αθεπιθοά αἀνίραρ]ο ο απἰ]οιραῦο απᾶ ἆἱδροδο οἱ ὑῃ15 Ἱπιροτίαπί 

ΒΕ] οὔ. 

Τη {ιο ἀῑδεοτίαθίοη οἩ "δῦ ΡδᾺ] δῃᾶ πο Τητος, αὐὐδομθα ἰο 

πο Ἐρίεί]ο {ο {π6 (α]αίαπς, Τ επάεανουτεά {ο 5]κεῦοὮ πο αὐζ]- 

{πάς οὗ {π6 Αροςίϊο {οπατᾶς ο πάαΐσπι δηθὰ ο πάαϊο ΟἨτικΙαπΙ0γ. 

Τη {πο Ργοςεηύ νο]άπιο {Π6 ἀἰδοαςδίοη οἩ δῦ Ῥαπ] απά Βθεηεοα 18 

οβετοά αξ απ΄ αἰθοπιρύ 6ο ἴτασς {86 τε]αίῖοη5 οἵ {πο (ποβροα] {ο ἃ 

εθοοπά {οτπι οἱ το]σοῖοας ἰποασΏί-- Πο πηοδὺ ΙΠπροβίηΏσ βυβύθτω 

οἵ Ἠθαίμοπ ῬΙΙΙΟΞΟΡΗΥ γη ΒΟ. πο Αροδίιο πας Ῥτοις]ῦ 

ἀϊτοοί]γ 1π οοπίαοῦ. Απά οη 8 ]αΐ6γ οοσαδίοῦ, 1 ὑΠ15 οοπιπιθη{ατΥ 

Βῃου ἃ ουοτ Ὃο οχἰοπἆεἆ {ο {Π6 ἨἩριςί]θ {ο ὕπ6 ΟοἸοβείαης, 1 Ίορε 

ο αάά γοῦ α (λιτά οἹαρίατ {ο 0115 ΠΙΦῦΟΤΥ 1η απ θ55αὗ ΟἹ ΄ΟἨγίβ- 

ἰδοῦ δα (ποβίς Τ]6ςδε πιαΥ Ὦο οοηριάετοά πο {μτοο πιοδύ 

Ἱπρογίαπί ἴγρος οἵ ἀορπιαίίο απά βγ5ύεπιαίιποά το]σῖοη (π]είμε 

να ἢ ος πιῦποαὺ {π6 ρα οἵ ΟΙτ]δίοπάοπι) ταῦ ἢ π]Ώ]οὮ δὲ Ῥατ] 

γας οοη/τοπ{εά. 

Ας νο Ίαγ ἆονα πο Ἐριεί]ο ἴο πο Οἰδ]αύϊθηβ απά ύαίκο αρ 

ὕο Ἠρίσί]ο {ο Ὁπ6 ἘΠΙΠΡρρίαης, πο οαηποῦ [81] {ο ο βύγιοὶς Ὦγ 

ἴπο οοηίχαςῦ,. Ίο Ἠαγο ραβϑβϑά αὖ οπος {οπι ὑῃ8 πηοβδύ ἀοσπιαίῖο 

ἴο ὑπ ]εαςύ ἀοσπιαζίο οἳ ὑπ6 Αροεύ]ο” Ἰεύψοτς, απά Πο ἰταπβδΙδοη 

15 Ἰηφίχιοίῖνο, ΤΕ ἴῃ {πο οπο ἐπ6 (5061 15 Ῥτοδεπίθά 1π 105 ορ- 



1γε]αςθ. ΙΧ 

ῬοβίΙοἨ 0ο απ Ἱπάινιάσα]. {οτι οἳ 6ΙΤΟΣ, ἴῃ ὑμ6 οὔμοὺ 15 αΏρεατΒ 

85 1ὖ 15 Ίπ 105861. Τ]ο ἀοσπιαβίο ε]επιετί 1π 6 (α]αΐαπς 15 ἆπο 

ἴο βρεοῖαἰ οἰτοαπιδίαποθδ απά Όεαι5 ἃ δρεοῖαὶ οἩατασίετ; γ]ῖ]ο 

οη ἐπ οἴῃετ Παπά ἐμ Ῥμιπρρίαπ Ἐρικί]ο πιαγ Ῥο {αοη {ο εκ- 

Π1Ρ10 {86 ποτπια] 1Υρο οἵ πο ΑΡροςί]ε” {εασβίησ, ἤθη ποὺ ἀείοι- 

πη]ηθά απά Ππηίεά Ὦ}γ Ιπάϊνιάααὶ οἰτοαπιδίαπσθς, απἆ {πας {ο 

Ῥτεδεηπύ {Π6 ε5δεη/{]α] 5αΏδίαπος οὗ {πο (ΔἈοβρε]. Τοσπιαίῖο {οΓΠΙΒ 

816 ὑῃ6 Ῥαἱίτερδεος οὐ ὑπ6 αοαβο]άἀ-ροίε5 οὗ ὑῃ6 Ῥτ]]άϊπα, πού {ιο 

Ῥυ]άϊης 1561} 

Βαύ, 1 ὑμ6 Ἠριςδί]ο {ο ἴμο ἘΠΙΠρρίαης 5ενες {ο οοτγθοῦ οπ6 

{αἱ56 οοποθρίίοη οἵ ΟἨτίκαπΙὔγ, 16 15 6απα]1γ Ιπργθββίνο αδ ἃ 

Ῥτοῦθεί ασα]ηςί αποίὧοεν. Τη {πο παζατα] τεαοίῖοη αθαἰηςύ οχοος5 

οἵ ἆοσπα, ἴποις 15 ἃ ἰεπάςπογ ἴο ΊαΥ Πο Πο]ο αίτοδν οἱ ἴ]α 

(.οβρο] οἩ 108 οἰμῖσαὶ Ῥτεοερῦ5. Έοι Ιηδίαποθ πηοη 11} ο(ζοι 

ἐδ οι} αβ5απῃθ, απά ονθη ορεηΙγ δυο, ὑ]ιαῦ 105 ΚΘΓΠΘΙ 15 οοπὔα]ηεά 

ἴῃ λα ΕΓΠΙΟΠ οη πο Μοιυπί, ΤΠΙ5 οοποθρίοη πια ῬεγΏαρς 

866Π1 ΤΟΥ͂Θ Πεα]ῦἩΥ 1Π 105 ΠΠΠρα]6θ απά πιογθ ἀΙτθοῦ]Υ ργϑούϊοαὶ 1 

105 αἶπὶ; Ραῦ ΤΠ {αοῦ 1ὖ 15 ποῦ 1685 ἄαησοατοας εΥ6η ἰο πιοτα[Ι{γ ἔπαπι 

{8μ6 οἴμοατ: {ογ, θη {ῃ6 βοιγορϑ οὗ 116 ατο οαὖ οἵδ, Π6 δίτθατη 111 

οθᾶςθ {ο Που, (ὐδυύβϑι εν 0818 15 ποὺ δύ Ρατ] 1άθῶ οὗ ὑΠ6 (ἀο5Ρ}86] 

85 15 αΏβοατβ ἴῃ {π6 Ἠριδίο ἴο ὑῃ6 ῬΠΙΠρρίαπβ, Τῇ πο ποα]ά 

Ίοατη Ἱγλαῦ ε Ἰο]ά {ο Ῥο 108 8556πσ6, Ίο τηιςδῦ αδίς οισδε]νος 

δῦ 15 {Π6 βἸσηῖβοαπσο οἱ βαοἩ ρῃταδος ας “1 ἆθείτο γοα 1Π ἴ]α 

Ἠθατῦ οὗ 9 6δας ΟἨτιςέ) “Τὸ πιο ζο νο 15 Ομτςέ, «Τ]αῦ 1 πιαγ 

Κπουγ ἴπθ Ῥοποτ οἱ Οἠτιςῦς τεδιγγθοίΙοη, “1 Ἠαγο 81] δἰτοησίῃ ἴῃ 

ΟΗτῖςέ ὑμαῦ οἰνοί]ι τηθ Ῥοννογ» ᾧ Τ]οιισ]ι ὑμ6 (οβρο] ἶ5 οαραθ]ο 

οἵ ἀοοίτιπα] εχροβΙὔΙοΏ, ὑποιση 10 15 επιϊπεη{]γ {ετ]ο Ίπ πιοτα] 

τοςι]ΐς, γεῦ 105 αΏβίαπσθ 15 πδΙίπει ἃ ἀοσπ]α[ίο βυβίθιῃ ΠΟΥ 4Π 

οἴλμῖσα] οοἆς, αὺ ἃ Ῥουδοη απά ἃ 1116, } 

Έπικιτσ σοι σσ, 

σιῖψ. τοὶ, (1868./ 
Νε δι 



Χ Ῥ/ε[αοο. 

ΡΒΕΕΒΑΟΕΒ ΤῸ ΤΗΕ ΡΙΧΤΗ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

ΤῊΘ Ρργοδεηῦ ϑαϊύομ 16 απ οχαοῦ τερτ]πύ οἳ ο Ρργεοθάϊπς 916. 

Τ]15 εἰαίοπιοπί αρρ[ίο5 αξ ππε]] ο ὑῃ6 Εββαὺ οη ἴπο Τητεείο]ά 

ΜΙΠΙΡΙ1Υ, 85 {ο ὑπ6 τοςδύ οἱ ὑπ σου. 1 5Ποπ]ά ποὺ Ἠανο {ΠοισΏῦ 

1Ὁ ΏΘΟΘΕΡΑΥΥ ἴο 6 πας οχρ]οῖί, Ώαά 1 ποῦ Όθεη Ἰη{ογπιθά οὗ ἃ 

ΤΌΠΟΣ ὑμαῦ 1 δά {οαπᾶ τεβδοηΏ ο αραπάοη {ἢ 6 ΠπαΙη οΡΙΠΙοΏ 

οχργοβδεά ἴῃ ἴλαῦ Ἑϊπδαγ. Τ]ετθ 15 πο Γοππάαῦ]οη {ο ΏΥ 51ο] 

τοροτί. 19 οπΙγ Ροϊηῦ οἱ Ιπιροχύαηοθ οἩ πΠΙοἩὮ 1 Ώανο πιοᾷιβεά 

πιγ γΙθΥ’5, 5ἴηποῬ ὑῃ6 Έβδαγ Ίνας Πτοῦ πτιίεη, 15 ἴμο δανῃθηῦο 

{ΟΥ οἵ {π6 Ἰουῦοτ οἵ οὐ Ἰσπαίας. Ίῃοτθοας 1η {ο θαγ]1οΓ 

οά]θῖοης οἱ ὑΠ15 πνοτ]ς 1 Πας αοοερθεά ια ἔῆγθθ Οατοῦοπίαη ]60ὔ6Γ», 

1 Ῥαγο 5Ίηποο Ῥουη οοηνυ]ηοθά (α5 βαΐϊθά 1η Ιαΐετ εάΙΙοπβ) ὑ]αῦ ὑπ6 

6οΥεπ Ἰούύοτς οἵ πο Φῃοτύ (ταοίς 816 σεηπίπθ, 15. ἀἴνεγσοποο 

Ἡούπεγετ ἆοθβ μοῦ πιαθετία]]γ αΏθοῦ πο τιαῖη Ρο]ηῦ αὖ ἴδειαθ, 51ος 

ενεη πο Οπατοοπῖαη Ἰεύίοις αβοτά αραπάαπύ ονιάοπορ οἱ ἴ]ο 

αρτοαᾶ οὗ ορίδοοραοΥ ἵη ἴλο θατ]εδύ γεατ5 οἱ 0Π6 5θοοπἆἀ οοηίατΥ. 

Βαὺ οἱ ἴμο οὗποι Ἠαπά, 1116 ἀῑδο]αίτηῖηπς ΑΠ «Ἴαησο 1Π ΤΗΥ 

οΡΙΠΙοΏς, 1 ἆρδιο ΘαΌΔΙΠΥ ο ἀῑδοίαίτη Πο ταρτεςθηίαξιοης οἵ 

ἴποδο ορΙπΙοηΏβ πΠΙοᾶ Πᾶν Ῥοευ Ῥαῦ {οτπατά ἴῃ βοὴ αΠαΓί6ΥΒ, 

Τπο ορ]εοῦ οὗ πο ἨβδαΥ πας δὴ Ιηγεδβσαίίοη 1Πίο ὑῃ6 οὐἱρίη οὗ 

πο ΟἨτιδήαη ἸΜΠηιδίτγ. Τ]ηο τερα]ό Ώας Ῥοεη ἃ οοηΗτπιαδΙοΏ οὗ 

πο εἰαύεπιοηύ Ίπ πο Ἠπσ]ίδα Ονάϊπα], “Τὸ 15 ονιάσηῦ απίο αἱ] 

ππΘΏ ἀΙ]]σαεηῦ]γ τεαᾶῖηπσ το Ἠοίγ Βοπρύιτο απἆ αποϊοηί δα ΠΟΥ 

αι τοπ πο Αροβί]ες ἔἴπιο ποῦ πᾶν Ὄθεη ἴλμοσο οτθτ5 

οἳ Ἀπ]ρίους ἢ Ομτὶδῦς ΟΠατοα, ΒΙΕΠΟΡΕ, Ῥνϊοςί5, απ ῶθασοης.’ 

Βυὺ 1 να εογαρα]οιξ]Υ δηχίουβ ποὺ {ο ογετβαίο ἴλο ον]άθηοο 

οἴῃ ΔΠΥ οπδος απά ἴὉ νοι] 56οΠη ὑπαὶ Ῥατία] απἀά απα γίησ 

αῦειηθηί5, Ῥτοπιριοἆ Ὦγ 5 απχιαῦγ, Ώανο αβδαπιθά απάιο 

Ῥτορογήῖοις 1π πο παπἆβ ο 8οπ1θ 1θαάθΙ5, 1ο Ἠανο οπιρῃαφίχοἆ 

ἴπεπι {ο {ο ποσ]εοῦ οὗ {Ππ6 σεηοτα] αὐ! οὗ [π6 1ῇεεαγ. 

ος Ες 
Φεμἰοιθεῦ 9, 1δδΙ. 
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ἨΠΕ απγινα] οἵ δὺ Ῥδὰ] 1η ο πιοῦτορο]ϊ5 πΊΕΣΚ6 ἃ ΠΘῊῪ απ δὲ Ῥδὰ}}8 
νιβ]ῦ ο 

Πηροτίαηῦ οροσῖ ἴῃ ἴμο ΗΙΡίοΥΥ οἵ ο ΟἨπρίαπ ΟΠατοἩ. πι ΤΙΣ 

Ἠπιπετίο Ίο δὰ οοπιθ ἴῃ οοπίαοῦ να ΈἩοπιαηῃ Ιπβαίῖοης ε ο οος 

πηοᾷΙβ6ά ὮΥ ]οσα] οἰτοιπιβίαηποςϐ απά αἀπιϊπϊείετεά Ὁγ 5αροτά]- να, 

ῃδύθ οῇΊοθίς 1Ώ {πο οα{]γίπσ Ῥτογνίησθϐ οἵ ὑῃ6 Ἠπηριθ. Νοῦν Ἠς απά [89 

πας 1ῃ. ἴῃθ Υοτγ ορηίτο απ {οοις οὗ Ῥοπιαη 1Πῄπθπσθ; απά οτι να 

{815 πο {ογγ/ατᾶ ποῦ. {86 ῬΟΙΙΟΥ͂ οἱ πο σονοτηπηθΏηῦ Ώοτ {πο 

ολαταοῦεγ οἵ {πο τεϊσπῖπο Ῥτϊηςο Ία5 αἱοσθίμετ α πιαῦθετ οἵ 

Ἱπάιῄετθηςοθ {ο ἴμο νε]ατο οὗ ΟΠμτικΠαπΙγ. Πο οπαηπσο οὗ 

8ο6πθ δὰ Ὀτοασλί σι 15 ἃ οἨαπσαο ἴῃ ἴμο πιαίπα] τε]αίῖοΏς 

Ῥείποθεη ὑΠ6 (1ο8ρο] απά ἴ]ο Ἠπιριγθ. 1Π6γ πετ ΠΟῪ ΟΟΟΌΡΥ- 

Ίησ {πο 6απΏθ στοιπά, απά ἃ οο]Ηβδίοη πας Ιπενιαρ]θ. Ὁ ἴο 

ἴΠ]5 πιο ἴ]ιο ΑΡροξῦ]ο δὰ {οαπά ταῦπεγ απ α1Ι7 {ΠαηἨ ΑΠ ΘΠΕΠΑΥ 

ἴῃ ο Ῥοψθυ ΥΠΙοἩ Ίο δα πιοτο ἴλαη οπσθ 5ιιοοθ βία ΠΥ Ιηγο]κεὰ 

ασαϊηςῦ πο πια]σηΙϐγ οἵ Ἠϊ5 {6]]οπ-οοαπίτγπηθη, ΤΠ Ῥτε- 

οατΙοἈςβ αἱΠαπςος γα Παεποεί[ογγατά οχοαησεά {ογ ἀιτοσί, {]ιοισ]ι 

1Ἰηὐουτηϊἐἰθηύ, απἰασοπηίδπι. ΤΗο ἘπρΙτθ, ὙΠ]οΙ ἴῃ οπθ οἳ 818 

6ατ]εγ ορίςί]ος ἢ6 ποιπ]ἀ βθοῖὰ {ο Πᾶν ἴαίκεη α5 ἴπο ἵγρο οἵ 

Όαί τορύταϊηϊ]πσ ΡΟΥΘ ΒΟ. Ἱκαρύ Απομτϊςυ ἴῃ ο]ιοοἷς , Ίνα 

1:βο]Ε που αβεππ]ῖησ {πο οἸατασίοτ οὗ Απιοιτί. Που ού 

"Ῥαα] αρροα]οά {τοπ πο ἐπραπα] οἱ ἴπο θυ βῃ Ῥτοσυιταίοτ {ο 

{86 οουτὺ οὗ Όῶματ, Ἰθ αἰἰτασίθᾶ πο ποίϊοθ πὰ οἸα]εησεά {να 

Ἠοβία]γ οὗ {π6 στοαίαξέ Ῥούγεγ Ἡ]ΙοἩ {π6 του] Ἠαά ενογ 56εη. 

Τ]ο νογγ ΘΠΙΡΟΤΟΣ, ὑο Ποῖα ἴπΠο αρρεα] νγὰβ τηαάς, Ώθατβ ὑῃ6 

1.2) ΤΏΘΒΒ. 11. 6, 7. 

ΡΗΙΙ,, Ι 

ὃν 
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Τ]ο Νθγο- 
ὨΙ8Ώ Ῥ6ί- 
ΒΘΟΙΦΙΟη 8 
6ΟΠβ6- 
ᾳπθΠ0θ. 

5. ῬαιΓβ 
56ηβθ οὗ 
[86 1πῃι- 
Ῥογίβηοθ 
οἱ {118 
νιβίῦ. 

Τ 5. Ῥτοχηΐ- 
ηθηοθ ἢ 
ϑῦ ΓΘ 5 
ηΒΙΤΑΙΙΥο9. 

Αβρεοῦ οὗ 
αἴαΙτβ 
ὙΠΏΘΗ 
δὺ Ῥαα] 
αιχ]γεᾶ, 

οἩ ΡΑΌΙ, ΙΝ ΒΟΜΗ, 

1ΦΏΟΙΩΙΠΥ οἱ πο ἢγβὺ βγ5ίεπια{Ίο ρεικεοιθίοη οί ἴμο ΟἨτ]δίαης; 

Απά Ίπιαβδ οοπιηπιθηοεά Πο Ίοης βἰτασσ]θ, ἸΠΙοἩ τασθά {ου 

εογετα] ορηύτυτίθς, απᾶ επάεά 1π ο5ίαρΗςμῖησ πο (οερε] οη {πὸ 

ταῖης οὗ ἴπο ΈῬοπιαη Ἐππρίθ. Τὺ πας ἀοιρί]ες πο ἵπιρα]δο 

σΊνοη {ο {6 Ῥτοστεςς οἵ ΟΠτιβαπΙγ Ὦγ ο Ῥτθδεποο οἱ 108 

στοαίοςῦ Ῥτεβο]ιεσ ἢ {Π6 πιείτορο]15, πἨ]ο]ι ταῖδεά ο ΟΠ ΤΟ ἴῃ 

Ῥοπιο {ο ἃ ῬοβΙζῖοη ο ΡΤΓΟΠΙΙΠ6ΠΟΘ, απά πηαάθ 16 ἃ πηατ]ς {ογ πο 

παπίοη αὐίαςσ]κ5 οἵ ιο ἰγτατί. [8 νετ οΏδοιτιῦγ που] Ώανα 

εΏ]ο]άεά 16 οἴμετπίςσα. Τ1ο ΡτεασΠῖησ οἵ Βατ] γγας {Πο ηπΘοθβδαΤΥ 

αηἰθοεἀεηί {ο {Π6 ρετεεουίῖοη οἱ Ἄετο. 

Τὸ 15 Ῥτοβαβρ]ο ἴπαῦ πο Αροδί]ο {οταδαν; πο ΙπιροτίαποῬ οὗ 

Ἶϊς ἀθοῖδΙοΏ, πηθη Ἱιο {ταηςίοτγοά ἢ15 οα11596 {ο ὑῃ6 Ἱραπα] οἵ 

0Άρατ. ποτε 15 8 βΙσπ]ιβοαηί {οτορ 1Π Ὦ]8 ἀθεο]αταίῖοιῃ αἲ απ 

οατ]ιοτ ἀαΐθ, ὑΠαῦ Ἡς ΄πιιδέ 866 Βοιηθ᾽. Τὺ Πα Ίοπς ΌθεἨ ῆῖ5 

«θατηθςύ ἀεειγο”) ο νΙδιῦ ὑῃ6 1πρετία] οἱῦγ, απά ο δᾶ Ὀθθῃ 

εἰτοηπσί]παεπθᾶ 1π {18 ῬΌΤΡΟΒΘ ΟΥ̓ ἃ Ἠεανεπίγ νιβιοπ”. ΤῸ Ῥτο- 

ρατθ ἴλο παΥ {οι ἨΙ6 νἱϑιὺῦ ο Ἰαά αἀάτοβεοά {ο ἐπ Ῥοπιαν 

ΟατοἩ ἃ Ιαῦῦετ οοηίαϊΙη]ησ ὃ ἨΙΟΤΘ οοπιρ]είο απά βγςίοπιαθίο 

εχροβΙΠοη οἵ ἀοοίτιπθ {λαη Ώε 6Υετ οοτηπα]{εεά {ο γτιτης Ῥείοτο 

ΟΥ α{ίογ. Απά πού, μη πο πιοπιεηῦ Ώας αγτιναοᾶ, πο ΒΥΠΙ 

απά απάααπίθά τεδο]αί]οἩ, τι νΠΙοὮ ἴῃ ἀεμαπορ οἵ Ῥο]Ιογ Π6 

πηα]κος 15 αΏρεα], Όθατς 6βίΙπΙοΠΥ {ο {ο βἰτεποί]ι οἱ Ἠ15 οοη- 

ν]οβοπ΄. Τη βασοτεά Ἠϊδίοτίαη {αίκοβ ῬαΙηΒ ἰοὺ επιρΏΒβδισο {815 

ν]β] {ο Ώοπιθ, Ἠο ἀοαλδί]εςς εσοηοἙς {πο {εε]Ιηπσ οἱ δῦ Ῥατ] 

Ἠϊπηβε]{, πνοή 1 οἼοδος Ἠϊ5 τθοοτά (1 α ποίϊοθ οἱ {π6 Αγροςί]ε]ς 

5ιιοοθ85 ἴῃ ὑΠ6 ΤηΘ ΤΌΡΟΙ]15, ἀεεπ]ῖηπσ {015 ἴπο Βιοςὺ {εγπαΙπα[Ιοη 

ἰο Ἠ]5 παχταξινο, α5 ἴπο νΙτίιαὶ απἆ Ῥτοβδρεσονο τεβ]βαίΊοη οἵ 

ΟἿὟΤ Τιογᾷς Ῥτοπηϊδο Ῥ]ασθά ἴῃ 115 {οτοοηῦ, ὑμαῦ πο Αροεί]ος 

ο]ιοι]ά Ὦο Ἠ[ς γγίηθεςας {ο “ὑμ6 αὐζετπιοδύ ρατύ οἵ ὑπ6 θαυ 

Τὺ γα ρτοῦαβΙγ ἴῃ πα δατ]γ ϱρτπσ οὗ ἴμο Τεαχ 61, ἴλαῦ 

οἱ Ῥατ] αττινοᾶ ἴθ ἘῬοπια'. ἜΤ]ῃο οἸ]οτίοιβ ἥνθ Υ6αῖΡ, ὙΠΙοῇῃ 

πςΏογοά ἴῃ {μ6 τοῖση οὗ Άετο διηϊαβδὺ {ο ϑοοϊδιηδίϊομβ οἵ ἃ 

1 ΑΟἱβ ΧΙΧ. 21. 4 Αοΐς χχτ. 11. 

3 ἘῬοπη. 1. 1ο---16, ΧΥ. 22---24. 28, 20, ὅ Λοίβ 1. 8. 66 Τεκεραβο] γροφἱεῖ- 

33, ἐπιποθώ, ἐπιποθίαν ἔχων. ϱεδο]ιε]ιέθ Ὦ. 227 84. 

ὃ Λος κχῖ, τι “ Βο τηπβδί {ποια Ῥδατ 6 566 Ἰγεβε]ετ 6]ιγποποῖ. Ὁ. 66 κα. 

ψ]{ηθβς αἱ5ο αὖ Ἠοπιο.) 

ζ- 
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σταϊε[α] Ῥοορίθ, απά γΙοὮ Ιαίοι ασε τοσα]]εά να πε] 

τοστοῦ, 45 απ 1468] οἵ Ἱπιρετία] τα]θ), Ἠαά ποὺ ἄγῃ {ο 8 61086. 

ΤῊΘ αππαύυτα] πηπτάετ οἵ Αστιρρίπα Πα αὖ Ιεησίῃ τονθα]εά ἴ]ια 

ἴτας οἰαταοῦοτ οἵ Ἀοθτο. Ἑωττας απά Ῥθηοσα, 16 15 ἴταο, 501} 

Ἡησετοά αὖ ἴῃΠο Ἠθαά οὗ δῇαδιυβ : Ῥαό {Π 61 ροπθ πας ππαηΊης. 

ΝΘ Ιου ὑπ Ῥ]από Ἠοπθδίγ ο ιο δο]άϊοι ΠΟΥ {πΠ6 οαἶπαι πιοάςτα- 

Ώοη οὗ λα Ῥῃοδορίος οοα]ά ΠΟΙ πει στοαπά αΠΥ Ίοησθυ 

ασαϊηςῦ {πο ΙπΠασποῬ οὗ τόσο 5αρίύ]ο απἆ 1655 6ογαρια]οςβ οοἹη- 

8611015. 

Αὐ Ἔοπιθ πο Αροβῦο τοπιαιπεά {οτ πο ὙΠοιθ γ688ΓΒ Τιοησί1ι οἱ 

Ῥτθδασβίησ ἴμθ (ο5ρα] πηθποα{ ΙπζαγαρίθΙοη, ἐΠμοισ] ῥρτεασβῖησ 10 ΤΕ 

ἴῃ ὈΟΠά8. 

ὑμαΐ αὖ 105 οἶοςδ6 {Πετο νγὰβ 80Π16 «παπσο 1Π {Π6 οαὐναγα οοπά16Ιοη 

οὗ ἴμο Ῥτϊδοηθτ. ΤΠἱ5 «Παησθ οαπ ἸατάΙγ ἤᾶνθ Ῥεεη απγ ΟΥΠΘΥ 

ἴπαη {ο αρργοαοῖ οἵ 15 Ἰοηρ-ἀϑίουγθα ὑγ18], γλ]ο] επάεᾶ, ἃ8 

{πετ 15 σοοᾷ στοιΏά {ογ ῬεΠενίησ”, ἢ 15 αοαια]θία] απἆ το]θα»ο. 

Αὐ 811] εγεηύς μ6 τηυδὺ πᾶν Ὄθει Πρεταίεά Ῥείοτο ο αἱγ 64, 1ἴ 

ἨῬεταίεά δὖὺ 411. Τῇ στεαῦ ἤτθ νγ]]οΏ ἴπεπ ἀεναςίαίαά Έοπιο 

Ῥεσβπ]θ ἴΠθ βίσπα] {ος δ οηβδ]αασηί οἩ {86 αποβεπάϊπσ ΟΠτίβ- 

{1805 απἆ οηθ τεορατάθἆ αξ πο τιησ]θαάετ οἵ ἴπο Ἠαίεά 5εοῦ 

οοι]ά ἨατάΙγ Ώαγο ο5οαρεᾶ ἴπο σοηετα] ΠΙβΡΡΔΟΤΘ. 

Τὸ ψ1}} αρρεατ βίσϑηρβ {λαῖ 5ο Ίοησ αΏ ΙΠπίθινα] γγας αἱ]ογεά Ῥτοραῦ]ο 

{ο εἶαρςδο Ῥείοτο πο τα] οαπἹο οἩπ. Βαῦὺ ν]η]]θ {ιο ἀο[ίεπάαπῦ κο” 

ηαά ηο Ῥούθςσ {ο Ἠαδίεη ἴ]ιο ἰατάγ οοατβθ οἵ ]αδίιος, ἴ]ιθ 40ο τα 

Ὢθτο ἸΙπίετεδίεά ἴῃ ἀεί]αγίιπσ 10. Ἔπαγ πιαδύ Ἰανο {οΓ688θϱΏ 

Ῥ]αϊπ]γ εποασΏ {πο αοαιἰζζα] οἵἨ α ῬΤΙΡΟΠΘΥ ἡ ΠΟΙ Πο Ρτον]ηοῖα] 

ΒΥ βρεοϊ{γίησ 0818 Ῥρετιοά” ού Ώα]α βθϑίηὴβ {ο Ιπιρ]γ 

1 Απγε]. οἱ, 68. 5 “ΟΤΙ τοῖο Ττα- 

Ί8ητας βερρίαβ {οβίαταίτιτ ρτοσα] ἀῄοτγο 

οαποίοβ ὈΥΙ ΠΟΙ 65 Νοτοπῖβαππᾳπθηπ]ο.) 

3 Αοὐβ Χχυ π[,. 2ο, 21. ΤΗ9 ΙΠΘΓΘΠΟΘ 
1η {86 {οσί “111 ποὺ Ἠο]ᾶ, 1, 88 ΒΟΠ1Θ 

ΒΙΡΡΟΡΘ, οὐ Τὺ] Κθ᾽ 5 παχτα[ίγθ παβ 80- 

οἰάθηία]]γ Ῥτοἷκθη ο απᾶ {θγπιΙπαβοβ 

αὈταρί]γσ. Έτοπι {15 νῖον Ἡοποατετ 1 

ἀϊββεηῦ {ΟΥ {πο ΙΘΔΒΟΠΒ. (1) ἃ οοπ1ρ8- 
ΤΙΒΟἨΏ τ ἢ {Π6 ο]οβῖησ βοηίθηοθς οὗ {1ο 

οβροε] ΒΠΟΥΞΒ ἃ βἰτι]ίησς Ῥαγα]]ε]ίρηα 1 

ἴμο Ῥ]αηπ οὗ {116 ἴπο ΤΑΥΥΑΓΙΥΘΡ; {ΠΟῪ 

οπᾶ α1ῇθ, 88 {αγ Ἰαᾶ Ῥεσαπ 4116. (2) 
ΤῊΘ 6ποοθΒΒ οὗ δύ Ῥατ] ῬτοβαοΒΊηρ ἴῃ 

ΈΏοτηο 15 ἃ Αὐου {ογπαϊπα{Ιοη {ο {19 Ἠ]8- 

1ο1Υ ὑπ ΑΠ ΟΣ ἱποϊᾶθηῦ π]]ο]ι 
οοα]ᾶ Ἠατο Ῥθδεη οἩοβαπ. Τό 18 {πο τηοϑὲ 

βἰτῖ]ςίηςσ τοβ]βαδ]οπ οὗ ὑπαῦ Ῥτοππίβθ οὗ 

ἴπθ απήτοιβα] βρτθοαᾶ οὗ ἴμο (οβρε], 

ΜΟῚ 15 086 βατ ῖηρ-ροϊπῇέ οὗ {89 παχ- 

Ταῦϊγο. 

8 ΠῊ6 ἀἱβοαββῖοη οἵ {π15 αᾳπθββοἩ 18 

χοβογταᾶᾷ {ον {πὸ Ἱπίτοάποίοη {ο {19 

Ῥαρίοχα] Ἠρίβί]ες. 

1-- ὦ 



1πᾷοΙεποθ 
οἱ Χετο, 

οἩ ΡΑΌΠ ΙΝ ΛΟΜΗ, 

6οΤΘΓΠΟΓ ἨΙΠΘΘΙ Πα ἀθο]ατεά {ο Ὃο Ἰηποοθηί’. Τῇ ὕπογ νυ ϑμοα 

{ο ἀθίοι ἴλο 165ᾳθ, ο οοἱ]οοίίοη οὗ ονγιάεπορ ἵαδ ἃ 5α/Ποῖοπί 

Ῥίθα ο πτσθ ἴῃ ΟΥᾷ6Υ ἴο Οὐδ! αΏ οχίθηδΙοη οἱ ὠπησδ'. δὲ Ῥααἱ 

ἵνα ιατροά 10} βττῖηπςσ Ρ βοάΙΙοη 4πιοης “811 ο ἆοαυνς 

ὑιτοισ]οιέ ο σπου  Έτοπι πο 1018 δύθῶ {]ετείοτθ, ΟΥΘΥ 

πγ]λ]ο]ι Ἡϊς Ιαθοατς Πα οχίθη θα, πιίηθςββος τησδὺ Ὦο ςαπηπιοπθἆ. 

Τη {118 γαγ ἴπνο ΥοαΤ5 τοῖο θα51Υ τὰ ού Ῥε[οτο 0Π16 ΡΓΙΒΟΠΘΕ 

αρΏρθατεά ἴον Ἰπάσπιαπί. Βαῦ πιοιθ Ῥοΐοπί Ῥτοβαβ!Υ, ὑπ αηΥ 

{ογπια] Ῥ]οα, ας Πα ΙΠπάο]θηςο οἳ ἴῃο οαΡρτιοο οἱ ἴῃο 6Πηρετος 

Ἠ]πιρο]Η”, πο {γθαιιεΠ{Ιγ Ῥοβύροηθά {πο Πεαιίησ οἵ οαβοβ ΙΠπάο- 

ΠπΙ(εΙγ υηαὐἰιοαῦ αΠΥ αββισηαΡ]θ τθᾶδοΏ, απά οοτίαΙη]γ ποι] ποῦ 

ριαῦ Ἠήπιδε]{ οαὐὖ {ο 4ο ]αβῦΐος {ο ἃ. ἀερρ]δεά Ῥτον]ποῖα], ]αροατίπς 

ὉΠ6ΘΓ ὦ Ρεγρ]εχίηπσ «πατσο οοηπθοῦθά 10 ἢ 5δοπ1θ ΄{οτεῖση 5αρος- 

οοη. 1 50 Ῥαα] δα Ἱπσετεά 1Π οἶοξο εοπβποπιθηῦ {οτ το 

γ68Τ5 απάοτ Ἠο]Ισ, Ώο ταϊρηῦ πο] Ὦο οοπύεπῦ {ο τοπία απάθυ 

1 Αοὐϑ χΣτ. 12, 25: ΘΟ. ΧΣγΙ. 31,32: 

3 νο ο8865 ἴῃ Ῥοϊηῦ αἴθ ᾳποῦεᾶ, 85 

οοσαττῖηρ αΏοιιῦ 118 τηῬθ. ἜΤαο. ἄππ. 

ΧΙ, 52 " ΒΙ]πΑΠἩΠι ΤηασΏα ὙἱΒ α0οΠΡᾶ- 

ἔοταπα οιγοατηςθείοταί, ροβοσραίᾳαθίετη- 

Ῥαβ ογοσαπάοσατη ἑθθήαπα: τοἈς 1]]οο 
ἀθίεπάί ροβπ]αδαῦ.’ Φ]ταπαβ Πα Όεει 

ῥτουοηρα] οἳ Ατίσα. Α186ο πο 419 {ο]ᾶ 

οὗ 1115, πο πας αοοαδοᾷ οἱ Ῥεσοπ]α- 

Ποη τὰ {ηθ ϱοτεγηππεπί οὗ Αδία, πι. 

ΧΙ. 43 ' Ωπία ΙΠπᾳΠΙΒΙΠΟΠΕΘΠΙ αΠΏΠΕΙΗ 

Πηρθίταγοτιιη{, ὈΤΘΥ 15 τίδατη [5110 -]τ- 

Ῥαπα, ογΙπηῖηα Ιποῖρί ᾳποταπη ΟΥ̓ {εβίος 

εγαηῦ. Τη Ῥοῦ]μ {Π|658 68568 [Π| 8οοΆ8εΓβ 

Ροαβθῖοη ἔος αΏ οχεηβίοη οὗ {86 Ρροχίοᾶ, 

Ὑ8116 10 15 ἐμ Ιπίοτοβί οὗ ἐ119 ἀεεπάαηί 

{ο ὯΘ {τιεά αὖ οπςθ, ΤΠ {6 βθοοῃᾷ 6856 

8 788: 15 ἀεπιαπᾶςᾶ δ α]]οπτθᾶ ἔοτ οο]- 

Ἰοοίῖπρ οτιάσποθ, ἐλοιρ]ι ὑπ 6 ΟΥΙΠ1ΘΒ 1η 

ᾳαθβίίοη απο οοπηΏηθᾶ {ο ἨΙβ ἔσπατο οὗ 

οὔ]οο απᾶ {ο ἴμο βἶπσίθ ῬτοτίποῬ οὗ 

“Αβῖα. Οἱ πο ν/ποῖθ δαρ]οοῦ 566 ὙΥ16- 

5616 7, 6Ἰιγτοποῖ. 407 54., πο 88 {α]]γ 

ἀἱβοπββεᾶ 8 ῬοΟβ51018 οαα568 οἱ ἄε]αγ. 

ΟοπιραΙΘ 8150 Ομ θοα 9 απᾶ Ἠοπβοι 

11, Ῥ. 462 54. (2πᾷ εᾱ.). 
3 Αοΐς χχίν, 6 πᾶσι τοῖς Ἰουδαίοις 

τοῖς κατα τὴν οἰκουμένην. 

4 οβερΏιΒ (άπί. αν. 6. 5) 6ασ5 οὗ 

ΤΊ οΥ 5, ποπ Ἡθ ἀθθου 068 ΑΡ μελλητὴς 

εἰ καί τις ἑτέρων βασιλέων ἢ τυράννων 

γενόμενος, ὑμαὺ 11ο ἀθ[οττοᾶ {πὸ ἐγϊ8] οἳ 

ΏΣΙΒΟηΘΥΦ Πα ΘΗ ΤΟΥ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ 1ο Ῥτο- 

1οηβ {Ποαῖτ ἰοτίατθβ. ΝΝΘΥΟ β6Θ6Ι1Β {ο ΠαγΘ 

ὍΘ αἰπιοβῦ ας ἀΠαίοτγ, ἐποαρ] πιοτθ 

[ΡΟ χοοκ]θββηπο55 απᾶ ΙπᾷοΙεποςῬ ἔπαπι 

{γοτα ἆο]ρεχαῖθ Ῥαπχροβθ. Το οα5ο οὗ 

{πε ρτίοβύς δοοιιϑϑᾶ Ὦγ Εε]ῖχκ (866 Ῥε]οτ;, 
Ῥ. 5, Ὠηοίθ 4) ΠΠπαρίταίορ 01. Ἐε]ς 

οραβθἆ ο Ὀ6 ῬτοσυταῖοΥ 1Π {Πθ ΤΘ4Υ 6ο: 

γοῦ {αγ πετο 501] ΡΥίΒΟΠΘΙΒ 1η 620164, 

δα ποτο οη]σ ποθὴ ἩῬοταῦαᾶ αἲ {πο 1ηπ- 

ἰθτοθββίοη οὗ ἆόοβορ]αβδ. Έοχ {πο ἆαίο 

8590 ΟΗπίοη Εαδιῖ Ῥοπι. 1. ῬΌ. 23, 45. 77. 
ἀαὶρ ἄσαδε]υσ]ιὲο ὧοδ γόπιίδε]ισπι ΟΥ πιῖ- 

παϊργοσθ8868 οἶδ. Ὁ. 601, Ερεβ]άπρ οἵ 

6811568 ὑσιθα Ῥείοτθ 0Π 6 ΘΠΊΡΘΤΟΥ, α6- 

ΒΟΓΙΡΘ5 ἴμο Ῥυδούϊοθ οὗ 119 εατ]σ 0506415 

ἂ8 8ο ΄ αηβίεαᾶσ απ οαρτ]οίοαβ 1π α]1τε- 

ϱροοίς,᾽ ὑπ πο ἀεβπῖζο τη]θ ο. ο ]αϊά 

ἄονπα: “ Εἰσϑὺ 1 ἰοὺ βρᾶίετοη Καΐβου- 

φοῖὶῦ,, Β6 αἀάς, “ἰδὺ ἀ1 6585 αηᾶθΙΒ ϱ6πΟΙ- 

ἄρῃ τα Ζύταχ δια 100) ΒΙΠΒΙ ΟΕ ΠΟῊ 

ᾷε5 ΑΡρϑι δ μι ϑυου ΠΥ 6: 5.᾽ ΙΓ ΠΟΥ͂ 



οἩ ΡΑΌΙΗ ΙΝ ΠΟΜΕ, 

655 1Γ]ς6οιηε τοβίτα]ηί5 {οτ δὴ ε(παι Ιεησίῃ οὗ πιο, απαϊάηρ 
ἴμο Ῥίεαδατο οἵ (ρατ. 

Μοααπιγη]]ο ουαηῖς οοουτγεά αὖ Έοπιθ ΠΟ. βἨοο]ς βοοἱθῦγ {ο βΗγεῖπα 

166 Γοππάαίίοηβ. μα ρο]σα] ]ιοτίζοη γγαβ στογίηςρ 6Υ6ΙΥ ἆαΥ ο. 
ἀατ]κοτ', ῬὨεαίμ ἀερτινεά Ίετο οὗ Ἠ]5 πιοδύ αρτῖσ]ῦ αἀνίδοτ ἴῃ 

{Πο Ῥϑίβοῃ οἵ Ῥατταβ λα Ῥτοίεοῦ οὗ {μα Ῥγαίοτίαης, 1116 οβ]ορ 

πας γαοαύεά γαδ Παπάεά οὖετ {ο Τισε[ίηις, ση ποπ τας 

ἀϑβοοϊδύθα 88 «ο]θασαο {88 {δοβΙο απἆ Ιπδὶσηϊβοαπὺ Ῥπίας. ΒΥ 

ὕμο ἀθαίῃ οἵ Ῥαττας {πΠ6 Ιπῄάσποθ ο Θεπεσα πας οΠοσίπα]]γ 

Ῥτοκεν”; απᾶ, ὑβοιρὴ {λα «πιρετοι ταίαςθἆά ο οοηβεπὂ {ο ]ῖβ 

τοῦιταιησηῦ, 15 Ῥατύ ἴῃ πο ἀἰτεοῦίοη οἵ αΏαίτβ να Ἠεηποθ[οτί] 

ηΘΓΕΙΥ ποπ]]πα]. Αὐ {ο 6απιθ πιο πο σι]]{γ οατ6ςγ οὗ Νετο 

οι]πη]παίεά 1π ἴμο ἄϊνοτορ απά ἀθαίῃ οἵ Οοἰανία; απά ο οτι] 

δι βΏαπιε]θβς Ῥορρθα Ώεσαππθ ἴλο επιρογοτ οοηβδογῦ 1Π ΒΟΥ 

βίθαα, ὙΠῸ α 5ίταησα Ἱποοπβίςίοπογ οὗ οἨατασίατ, νγμ]οὮ πνοιι]ὰ 

αἴοπο {οτ ρτοβ]σαίο Πνίηπς ΟΥ̓ ἃ {οτνοιτ οὗ το]σῖοας ἀονοίίον, 

απά οἱ γ]ος ὑῃϑὺ ασο οβρεοΙα]1γ γνας Γοτή]ο ἵπ οχαπιρ]ος, 586 

Ἰαά Ὀδεσπαθ ἃ Ῥτοβε]γίθ 1ο ο πάαΙκαι”, απἆ πηογο {λαη οποθ δάγο- 

οαίοά ο οαἳ5ο οὗ Ποὺ αἀορίεά ταοο Ῥεΐίοτο ἰ]θ απωροτοτ γγ]έ]ι 
Ζ88] απᾶ 5ποσοδς”. 

348 ("πη εᾱ.). 
4 ΤΊ 16 ποῦ Ἱγε]ογαπῦ {ο το]αίο ἔπο 

Ἰποϊᾶρηυβ πγ]]σ] οεσαττθᾶ αὐ [15 έππο, 

8 {πετ Π]αβίταίο 1ο παίτιγθ οὗ {16 οΟΠΙ- 

παππθαθίοη Καρῦ πρ Ῥούπεοι {1ο ἆ6υ/8 

ΤιβΡοπ]αγο Τιοῖς Ονἰπιἰπε]ἰο ἆὧσοδ ΊΙο- 

πιαϊπδ Ῥ. 444, ΄ 2938 15 ΡΓΘΙΗΙΘΥΒ Ο6βατβΒ 

ἰοαῦ 56 δὖ βαη5 τὸρ]θ οὖ 58:5 ΊΩΘΡΙΘ, οὗ 

Ἡ το {τή ραβ «Ἡετο]αυ ἃ οθείθ έροᾳποθ 

46 βγβίδπαο τέρα]εσ, οἴο. Τήεχθ1β πο 

ίπαοθ οἵ ἃ βύωϊθα 016 ΠπαϊναδΙοη οἳ πηρ 

(ρτῶβοτῖρΙο) αρρ]γίηςσ {ο ἴπθ Ιπιροτία] 
ὠΙραπα] αὖ 016 οαρος1, 

1 Ταο. Απ. αν. δι " ἄταγοβοοπθρας 

114168 Ῥαρ]1οίβ πα]1β.᾽ 

3 Ταο, 4ππ. χὶν. 52’ Μοτβ Βυυ {η- 
Ιπορῖῦ Β6ποοςθ ροΐοηβίαπα.) 

ὃ ΖοβερΏ. ἁπίίη. κκ. 8. τι θεοσεβὴς 

γὰρ ἦν, 1.6. 8 ὙΟΥΒΕΪΡΡΟΙ οἳ {ια πο 

(ἀοᾶ, ἃ Ῥτοβε]γίθβΒ. Τη οοπποασίοη ὙΠ 

815. ἔδοῦ {πο ποῖῦίοο οὗ ΠΟΥ Ὀπγία] 15 το- 

1. 8,016; Ταο, Απιπ. χυὶ. 6 “ Οοτραβ 

ΠΟΙ 1η] αρολίατα, αὖ ἨΏοπαιβηππβ ΏΙΟΒ; 

504 τοραΏι ΘΧὕΘΓΠΟΤΙΙΑ οοηβπθπᾶῖηθ 

ο βογίιπη οᾶοτίυας οοπάἵδαχ θ{ο. 8360 

ἠχρᾶ]άπᾶ στ ο ἐεπᾳοδο]{ε]έο Τοπι8 τ. Ῥ. 

αηᾶ {ο Ἱπηρετία] οοατό, απᾷ {ἐῑπο βοτί οὗ 

ΙπΠπσπςθ τ 0 Ῥορρωα οκογἑοᾷ οἩ {1ο 

οὔἴαῖτβ οὐ {Π]8 ῬεοΡ]ο, 

(1) Ἐε]σ, πο Ῥτοουχαίος οὗ ὅστ- 
θα, Ἠαᾶ Ῥτοαραί ἃ. ἐγ για! «Ἠατσο 

ασα]ηθί οθτίαῖη 76η] Ῥτίθβ{ς, απᾶ βοη 

Ώωρπα 0ο Ὦοπῃο {ο Ρ]οαᾷ {]ιοῖγ οατ15θ θ6- 

1019 0.ρβαχ. στο ἴλογ πετο Κερί ἴῃ ἃ 

Ἡπροατῖης οπΏΗνΙ{γ, Πγίησ οἩη ἴμο Ἠατάᾶ- 

εβί ἴατο, θπῦ τοπιβ]ηῖης ἔα 78] 1η ἐμ οἷν 

ϱ]]οσίαποο {ο {ο ἄοά οἳ ἐμοῦ {4ΐιθυς. 
Τ19 Εἱβἰοτῖατη 6οβερηΏτβ, {ο Ἡοπα {ἢ 656 

Ῥτϊθβδίβ πετο ΚΠΟΠΗ, {Ποπ α7οπΏς ΤΙΒΗ., 

ππάρτίοο]ς ἃ ΙΟ1ΥΠΘΥ {ο Τέοπιο {οτ {ο 
Ῥπχροβο οὗ ρτουυτίης {]αῖτ Ιρογαίίοη, 

1ο δὺ Ῥατ] ο τγὰβ βΠῖρπητοσ]κοᾷ ἵπ 



Ἠίβρι]οηορ 
εσρ]αἰπεᾶ. 

τη ΡΑΌΙ, ΙΝ ΒΟΜΕ. 

Ἠον {αχ ἴῃο Ῥοίβδοπα] οοπαϊίοη οἵ δὲ Ῥαμ1, ος Ἡϊς Ῥτοβρεοῦς 

αὖ ἴηο αρρτοβοβμίης ὑγ18], πιαΥ ὨΏαυο Όθεη α[εοίεᾶ Ὦ} ἴμεςο ὕνγο 

οΏαησθς, 1 βἶια]] Ίανο {ο οοηβδΙάετ Ἠθτεαίίετ. Αὐ 811] ονεπίς Π6 

οπΏποῦ Ἠανο Ὄεει Ισποταπύ οἵ ϱαοῖ αὐπτίησ Ιποιάθηῦ. Ἠίς 

εη{οτοεά οοπιραπΙοηβΗΙρ ΜΙ {ιο βο]άϊετ οὗ ὑπ6 Ῥτοίοτίαπ 

σιατὰ πιἁδῦ Ἠανο Κερί Ἠϊπι ΙΠ{ογπιοά οἱ 81] «ἴαπσερ ἵη ο 

αἀπιϊπ]κίτα[Ίοη οἵ πο οαπρ. ΗΙΒ5 ΙΠΙΙΠΙΔΟΥ γη] ο ΠΙΘΠΩΡΘΙΒ 

οὗ Οᾳεατς Ἠοαφε]μο]ά πηαδῦ Ὠαγο Ῥτοισ]ᾗῦ {ο 15 Ἠεατίιπσ ἴμο 

η[ίσαθς απά ΟΓΙΠ165 οὗ {ο Ιπιροτίαὶ οοιτῦ 16 15 αἴταησθ 

ἰπετείοτε, ὑμαὺ ἴῃ ὑπ ερὶδ]ες ντι θίεη οπι Ίοπιο ἁπτίης Όλ]5 

Ῥοτιοᾶ ἴ]ετθ 15 ποῦ αΠΥ, 6ΥΕεΠ μα {α]πίερί, τοίεγεηοθ {ο θυθηΐβ 

5ο ποίϊοτῖοις 1η Π1βίοτγ. βΦίταηπσο αὖ Ιεαςύ δὖὺ Πτοῦ β1ϱΗ0. 

ἴμπο ΑΡροβίϊο ποιά πού γεηίύιτθ {ο τ]β]ς Ἠ]Ι5 Ῥεδοπαἱ βα{είγ, οἳ 

{Πο οαῦβθ γγη]οῖ Το αἀνοσαίεά, Ὦγ Ῥετ]οιδ α]αδίοηβ Ίπ Ιαὐθετς 

ἩἨ]ο] {ποπ ἐΠοῖγ ὙΘΙῪ πηαίατο πιιδύ Ῥο πιαάο Ῥιαβ]ο, ΝΟΥ 

Ιπάθθᾶ 15 16 Ῥτοβαβ]ο ὑμὰῦ Το παν απάθτ ΑΠΥ οπρίαδίοη {ο 

αἱ]αάς ο ἐπεπι. ἨΗδ ἀϊὰ ποὺ Ῥτεαίμο ἴμο απιοδρῃετο οἵ ρο] 0108] 

18: ἢ6 γ/ας αρβοτοεά 1π Ἠϊσῃςετ 1ΙΠΐθγοδίς απά δηχιθύϊθθ ΠΠ 

ἴἩο ο.χο οὗ αἱ] ὑπ86 οΏαγομες ἆαπ]γ Ῥτδβδίησ ἹἼροη ἨΙπη, γη ἃ 

ἆθαρ 56ης οὗ πο ραγαπιοιηὺ ΙΠΙροτίαηοθ οἱ Ἠ15 Ρειδοπα] ΠΙΡΒΙΟΗ, 

Βα - 

{πο Αἀτίαξίο, δα 11 Ἠϊπι Ἡθ 8150 

Ἰωπᾶθᾶ αἱ Ῥτ{θο]. Αττιγθοᾶ δὖ Ὥοτπο, 

Ίο πας Ιπτοᾶασοεᾶ ο Ῥορραα Ὦτ α οεζ- 

ἰα]π σον, ΑΠίαταβ Ὦγ παΊΠΘ, 8Π 86ἴοΥ 

οὗ τηΐτηθϑ, πιο παβ ἴῃ ρτθαῖ {ατοιατ νο 

Ντο. ΤῊΘ 6ΙΩΡΙΘΑΒΕ ποὺ ου] αἀτοοθίθά 

ἴπο ο8α5ο πΠἩΙο]Ἡ 6 Ἰαᾶ δὖ Ἠθατύ απᾶ 

Ῥτοσμτοᾶ {ιο ΠῬοεταίίοπ οὗ Ἠϊ5 Π1οπάς, 

Ῥαΐῦ βαπῦ ἴσα Ῥασ]ς {ο Ἠ15 πα(ῖτο οοππίτγ 

Ἰαάθτ τὶ ἢ ρτοβοπίς (ΖοβερΗ. γι. 8 2). 

ΤῊ15 {οοῖς ρ]αςθ ἴῃ ἴπθ 7θαΓ 63 ΟΥ 68, 

απᾶ πας {ΠθΓ8ίοΓθ ηθαΣΙΣ, 1 ποὺ απΙζθ, 

οοἰποϊᾶεπ{ πὶ δύ Ῥαπ]’β τοβἰᾶεπορ 1η, 

Ίοπ]θ. 

(ο) Τ1ο 5εοοπᾶ ἱποϊᾶθηῦ αἰπιοδύ σε- 
ἑαϊπ]γ οοοπττοᾶ ΜῈ 116 06 Αροβῖ]ε πας 1η 

{86 πιθἰτορο]ϊς. Τ19 Ἐϊπρ᾽5 Ῥα]αςο αὖ 

Του βδί χη βιοοᾶ Ίπ {ο Ιηπηθᾶ]αΐθ πεϊρ]- 

Ῥοπτ]λοοᾶ οἳ {θ {επιρίθ,. Αρτῖρρα δᾶ 

τθοθη]σ Ῥα11{ ἃ ἸΟῪ ουασ, πΠΙοἩ 6Ἡ- 

αὈ]οᾶ Ἠϊπα {ο οτοτ]οο]ς ὑπ βαοτεᾷ επ- 

ο1οβατθ απἆ {ο π]ίηθβς {16 Ώ6ΥΙΟΥΠΙΑΠΘΘ 

οὗ {9 Ἠο]γ τ1ΐ6Β. ΤΠϊ5 παβ απ οπ{ταρο 

ΟἹ ζοπ1βἩ {6ε]Ίης, 8.5 πε]] α5 ἃ Ὀτθας]ι οὗ 

ΙΤΩΤΠΘΙΩΟΣΙ4] οπβ{οπα, απᾶ πας τθβεπ{θᾷ 

αοοοτάΙπρβ]σ. 19 ᾖοπβ ετεοἰεᾷ α θοῦ - 

{ατνγα]], 1 ἢ ᾿οχο]αᾶθᾶ 411 γιοτ 1ο 

[86 τοσα] τοβιάσησθ. Ἑεδίτας ὑπ6 Ῥτοσι- 

ΥΑΦΟΥ {οο]ς {Π6 5146 οὗ ἴο Κἴηρ απᾶ οἵ- 

ἀετοᾷ {πθ ἀεπιομίίοτη οὗ {815 πα]; Ῥαί 

α[θοτπγατάβ γιε]άεᾶ ΄βο 81 45 {ο 8100 

{Π6 ᾖαππβ {ο ΤεΙ6Υ ο 9856 Το στο. Απ 

ΕΠΙΏ4ΒΑΥ πα5 αοοοτάΙηρ]σ βεπ{ {ο Ώοτηο, 

οοπιροβεᾷ οὗ ἴπε]το ρεΓβοηβ Ιπο]αᾶϊης 

18ηιαε] {πο Ἠ16Η-ρτὶεβί απἆ Ἠε]οίαε πο 

{ΥΘΑΡΊΙΕ6Υ. Ῥοβραα, Ιπ{ετοβιεᾶ Ἰθγβο]{ 

ἴῃ {1θ βαοςθβς οἱ {ποαῖτ πιΙββΙοἩ, δηᾶ 1η 

ἀδίογεποῬ {ο ΠΟΥ επ/{τθα/1θβ 111θ ΘΠΙΏΘΤΟΥ 

οΠοπγεᾶ {86 πα]] ἰο βἰαπᾶ (ΖοβερΗ. πι. 
ΣΧ ΘΟ 1): 

Τὸ 15 Βαρσοβίθα (6οπγΏεατο απᾶ Ἠου- 

501. 11. Ὁ. 462), ὑπαῦ 815 6ΠΙΏΒΒΑΤ πια 
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ΜΠ  ηθας απᾶ {ετνιά απθϊοιραἹοη οἵ 815. ο/η ἀΙβδβο]αίίοη απά 

πη]οὮ ΜΠ ΟἨτ]ςῦ, 1 ποὺ οὗ πο στθαῦ απά πα] οτἷβῖς γ/]ιθη 

Ώθαγεη απά οατί] {λεπιδείνες 588}} ραβς ΔΘ, 165 18 ποὺ 507- 

Ῥτϊριησ ὑμαὺ 8}} ππογ εγεηίς, 811 ἐταπβδιῦοτΥ Ιπἱετοβίς, 5ΠΏοι]ά Ῥε 

Ώιεγσεά 1Π ὕποβθ Ἠιοτο 6Πστοβῖησ ἰποιρ]ηί. Η5 11{8--τ-ϑὸ Το 

ἨΙπηβε]{ πτήῖπσ {τοπ ΈῬοπης ἀθβοτίρος πο ἴθπιρεγ οἱ {86 ἰγὰθ 

Ῥε]ίδυετ---Ἠ15 118 Ίνας Βα ἄθη τι ΟἨτ]ςῦ ἴῃ ος”. 

ΤῊΘ ἀἆεστεο οὗ τοβἰταϊηῦ Ῥαΐ ὍΡΟΙ ἃ Ροΐβοπ Ιαροιτίησ απάθΓ ΟΠαγαοίος 

ὃ. ογπηῖπα] «Ἠαχσθ γγας ἀθθετταῖπεά ΟΥ̓ γατίοιιθ οἰτοιπηδίαησεβ; Ὦγ σα 

{6 παῖατο οἵ {πο οἨαχσθ 105618, ὮΥ 086 ταη]ς απἆ τερι{αίοη οἵ 

ὑῃ6 αοσἈδεᾶ, ὮΥ ὑμ8 ἀεστοῬ οἵ σι] ρτοβατηεά ἴο αἴίασλ {ο Ἠ]πι, 

Τποεο πιοςδύ Ἰαπ]εη{ΙΥ ἆθα]ό τι ποθ Ἱιαπάθα ΟΥ̓ {ο ἐλεῖτ 

{ιεηάς, νο πας Ῥεσοαπιο βατεί]ες ΤῸ ὑπ 61 αρΏβροαταπος; {Π6 

πγοιςῦ οΠεπάθίβ ποθ {ἨΏτονη ΙΠίο Ῥτίδοη απά ἸΙοαάεά σι 

οπαῖης”. Τ]ιο οαρνΙγ οὗ δὺ Ῥατ] δὖ Ῥοπιο γγας πϑιύμου ἴμο 
δεγετοςῦ ποτ ἴπο Ἡσ]Ώίεςύ Ῥοββ101θ. 

ΒΥ 15 αρρεα] ἴο Οβατ” Ίο Ἰαά Ῥ]αοθά Ἠϊπιδο]{ δὖ {ο 

ΘΙ ΡΘΙΌΟΥΙ 5 ἀἱδροβα]. «ΑοοοτάϊησΙγ ΟἹ 18 αττινα] 1η Ὥοπιο Ίο 15 

ἀε]γετεά οὖεΓ {ο {πο οοπιπιαπάθτ οἱ πο Ιπιρετία] συατᾷς, ἴ]ιο 

Ῥτείεοῦ οὗ {π6 Ῥτοίοτίαης΄, ὑπο ΊΥἨοβθ οἨατσο Ἡθ αΏΡρθαΙ5 ἴο 

ΤῊΘ οαβίοᾶγ οὗ 5 Ῥατ] Ῥεί]οπσβ {ο ἐπ 
150 οὗ [86 {ητορ. 

Ἠαγτο Ῥ6οῦ οπἰταρἰθᾶ τιν πο ρτοβεοι- 
Ποπ οὗ δὲ Ῥαα]. Τὺ ΒΘεΠΙΒ αὖ ]εαβύ 

οθτίαϊη, ἐ]αῦ {πο απαραββαᾶοτβ βγγ]γεᾶ 

1η ἨοπποῬ πἩ]]6 πῃ 6 Αγροβῖ]ο πας ΕΠ] ἃ 

ΡΤΙΒΟΠΟΥ [Π676 : βἶπορῬ Ἐθβίταβ Ἠπᾶ οραδεᾶ 

{ο ὈΘ Ῥτοσπταίοτ Ῥεΐοτθ 86 απίπτηη οἳ 

62: Ὀαὺ Ῥετοπά {1ο οοϊποϊάςπορ οὗ ἄπίο 

81 18 οοπ]εοίατθ. ΤΏ ΑΠΥ 08509 [6 

Γηθπᾶ]σ πιοοπρ οὗ Γοβίαβ απᾶ Αστίρρα, 

το]α{οᾶ {π ἐπ Αοἲς, τὺ Ίατο μϑᾶ τοίου- 
6ηςθ {ο {6 ἀἱεραίο αρθοαῦ Αρτίρρα5 

Ῥαϊ]άϊπσ: απᾶ 1 50, ἴπο Ιπο]ᾶςπῦ Ππ]κβ 

ἰοροί]οτ π6 αοοπβαοη οὗ δύ Ῥατ] απᾶ 

{89 οοπιρ]αϊηῦ ασαϊαςδί Αρτίρρα, 

1 0ο]. 111, 8. 

5 Οἱ ἴμο ἀϊβοτοπί Ιάπᾶς οὗ οιβὶοᾶία, 

τουρΏ]γ ἀἰβαπρα]ε]ιοθᾶ 85 ίύεγα, ριὐ]ίσα, 

απᾶ πιλίατῖε, Ὀτπὺ αἀταικάησ γατίοαβ 

πιοᾷΙΠ6ΒΊΙΟἨ8Β, 5906 οἱ Ὁ. σόι α., 

Ἰ1οΡεἷοτ ΟΤιγοπο]. Ῥ. 380 54., 304 56. 

ὃ Τα τοραυ]σοαπ παθα ἃ ἄἱῄατοποῬ 
π88 τηϑᾶθ Ῥεύπθεα Ῥγογοσαβο) απᾶ 

-«Ἀρρο]]αδίο.. ΤῊΘ {ογπιοΥ πας 8 ΤοίσΥ- 
606 {ο ἴπο Ῥοραίας, ἴ]θ Ιαΐΐ6γ {ο {1ο 

ὑήραπθβ, ΟἹ 1ο οἶμον Ἠαπᾶ, πο αρ- 

Ῥθα] ἰο {86 6ΊΙΡΘΤΟΣ πα5 σα]]οά 1πᾶ ἔοτ- 

οη/]σ ΄ ρτογοσα{1ο) ΟΥ “ αρρε]]αζίο”. {οχ 

ἢ οοπιδ]πεᾶ 811 {πποβοηβ ἵπ Ἠϊπηβε]ξ, 

Τ19 Ιαΐΐθτ {θτπι ἨοπΠΘΥΘΥ ΒΘΘΠΙΒ {ο Ἰαγθ 

Ῥοθεπ ἴ]ιθ ΠΠΟΙΘ 6ΟΠΊΠΙΟΠ, Ότ ἐπὶβ εαῦ- 

“Ἱθοῦ οοηρτ]έ αοὶρ Ῥ. 675 54., Βοίπι ας 

Ῥγίυαίγεε]ιΐέ εἰο. Ῥ. 06ο. Ἐτεῦς, Οριες. 

Ρ. 135 Βᾷ., Ἠ85 8. Θ5Β8 0 ο ργουοσαίίοπό 

Ὁ. Ραιζὶ αἆ 6ωώρατέπι; ΜὨΪΟΗ ΠΟΎΣ 

ἆοος ποῦ οοπίαἴη δὴν ἱπηροτίαπ τβ{{6γ. 

4 Αοἱβ ΧΧΥΪΠ]. 16 παρέδωκεν τοὺς 

δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῃ, 1.6. ἴο [ἘΠ 

ἑρτα{εοίαβρτα Μοτο ος ρτω{θοίας Ρτ28- 



δ 

Ἠο [15 ἵη 
ροπάς, Ὀαῦ 

Τ ΡΑΌΪ ΙΝ ΒΟΜΕ. 

δῦ τοπιαϊπαἁ ἰΠτοιο]λοιῦ 815 οαρίνι(Υ. Ἠο τερτεβεηίς ἨΙπ]- 

5611 δ εἰτιοί]γ α Ῥτίδοηθγ: 6 8ρεαΚ5 ασαϊη απά ασαϊη οἱ Π]5 

Ὀοπάς", Αὐ πε Ὦθ 865 ΠΙΟΤΘ ῬΙθείδ6 Ιάηραασς, πθηδΙοη- 

ἵπο ὑπ6 “οοαρ]ης-ολαῖη””. Αοοοτάϊησ {ο ἨΏοπιαη οµδίοπη 11θ γγαβ 

Ῥουπά ὮΥ ια Ἠαπά {ο {μ6 βο]άϊοτ π]ιο σιατἀάθἆ τη, απά Ίναβ 

ἩΘΥ6Υ 1εβ αἶοπο ἆαγ ος η]ςΗηζ. Ας ἴμο βο]άϊοι5 ποι]ά το];ογο 

σααχά 1π οοηδίαηΏ ΒΙΟΟΘΒΣΙΟἨ, ἴπο ῬταίοτΙαΏ6 0Π6 ὮΥ οηθ ὙθΓθ 

ὑτοισλΏί 1πίο οοπηπηαη]σα{]οη ΥΕ 086 ΄ῬΤΙδοΠΕΥ οὗ 6885 Ο)εῖςί; 

{οτ],' ἴοτ Ῥοΐῃ οαβθ5 810 {οαπᾶ ἵπ 1η- 

βουϊρύϊουβ. ΈΤΟΠΙ {119 1156 οὗ {119 βἵηρι- 

121 Ἠθγο Ὁ Ίιας Ῥοθη αγσαθᾶ πὶ το] 

ῥγοραΡδΙΠ1{γ ὑμαὺ {μ9 οΏ]οος ἴῃ ᾳπεβ[Ιοη. 

885 Ῥπιταδ. Ηθ Ἰο]ᾶ [86 Ῥτο[εοίατο 

π]1οπθ, π]θιθας οἱ] Ῥοΐοτο απᾶ δἴξου 

19 πιθ {πθ οῇῇοθ πας βΏατεά Ὦγ ἴπο 

Ῥοἵβοπβ: 860 Ταο. Αππ. ΧΙ. 42, ΧΙΥ. 

στ. ΤΟΥ {88 οΏβηρος ΒΘ {115 ο{ῇσθ 
ππάθιπθπῦ δὖ ἀῑ[ογοηῦ πιθβ ΘΟ Βα 

Ὄρυκοχ δᾶ ἹΜαταπατᾶῦ ἸἨδπι. Αἰἰοτίο, 

11. 3, Ῥ.286. ὙΠ {86 βἵηπρα]αχ Ἠετθ 
οοπίταςί ἴπο ρ]ατα] ἴῃ Ττα]απΒ οὐ θυ, 

ΡΠ. Ἐρ. κ. 65“ Ὑϊποῦαβ πα οὐ δᾶ ῥρ18- 
{θοίοβ Ῥυσίοχί πιθὶ ἀθλρεῖ, πᾷ ἴῃ ΡΗΙ- 

Ἰοδ0τ, Τι. Φορ]. 11. 32 ἀνεπέμφύη εἰς 

τὴν Ῥώμην ὡς ἀπολογησόμενος τοῖς τών 

στρατοπέδων ἡγεμόσιν: 860 Ί186βεΙ6Σ 

Οιγοποῦ. Ὁ. 88. ΤῊΘ πηο]θ οἶααβο Ἠοπ- 

οτε 19 τε]εοίθᾷ Ὀγ παοβύ τεοεηῦ ϱὀ1{οσς, 

5 119 Ὀα]αποῬ οὗ οχἰδίῖησ ααζΠοτ] 165 15 

Υ6ιΥ ἀεοιάεᾶ]σ ασαϊηωδί . Ομ 086 οἶῃοτ 

Ἰαπᾶ {9 βἰαἰεπιοηῦ ἆοθβ ποῦ 1οο]ς 11] 

ΑΠ ατοἰίταγ ΠοίΙοη, απᾶ Ῥτοβαβίγσ οοἩ- 

{8ἷπβ ἃ ϱοητῖπο {τας Ι1οἩ, 676 1Ε 15 τας 

1:0 Ρρατῦ οἱ {19 οὐ]σίπα] {οχί, 

1 Ἡο οδὴβ Ἠϊτηςεὶῖ δέσμιος, Λο 

«καν, 17, Έ η Ἴετα. 1, Ὁ. Ἠρῆθβ. 1, 1, 

ἦγ. 1; Ἠ18 δεσμοὶ 416 πιθηοπθᾶ Ῥ]Ι]. 1, 
7, 13, 14, 17, ΕΠΙΙΘΙΑ. 1Ο, 12, 001988. 

1ψ. 18; 6ΟΠΙΡ. 091988. ἵν. 3 δι’ ὃ (ΟΥ ὃν) 
καὶ δέδεµαι. 

3 ἅλυσις, ΕΡΊΘΒ. ΤΙ. 2ο ὑπὲρ οὗ πρεσ- 
βεύω ἐν ἁλύσει, Αοι ΧΧΥΪΙ. 2ο τὴν 

ἄλυσω ταύτην περίκειµαι. ΤῊΘ ποτά 
ΒΘΘΙῊΒ ογἱριπα]]γ {ο ἀῑ[ογ {τοπ δεσμοί, 

ΟἿΪΥ ας Ῥεϊηρίηρ οαὐ {πὸ Ιάοα οὗ αἰίασ]ι- 

πιοπὲ ταίΏθχ ἴπαη σοπ]ιποπιεπἰ. Αἴξοτ- 

Ἰναχάβ ΠΟΎΘΥΘΥ 15 βἰσηϊῖᾳθς ορρθοία]γ 

ὁλαπᾶ-[εῦῦθχβ ᾽ (πιαηῖοςϱ), 48 ορροβεᾶ {ο 

πέδαι (ρθᾷ1οςϱ); ἩΜατ]ς γ. 4 πέδαις καὶ 
ἁλύσεσιν δεδέσθαι, καὶ διεσπάσθαι ὑπ’ αὐ- 

τοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρί- 

ῴφθαι. ἨἩΜεγεν ἱπᾶρεᾶ ἆθπῖθς 0815 ἆϊδ- 

ὠποβίοη: Ῥαή {πο ποχᾷς διεσπάσθαι, 

συντετρίφθαι, 1 ἴα]κεπι {ο ἀεποῖο {1ο 8ς- 

Μ1οη οὗ {1ο Παπᾶβ απά ἔθοὺ τοβροαοίϊνα]γ, 

476 ΤΩ 101) πιοτθ οχρτθββίτο; απιᾷ {ο ἀ15- 

{ποίΙοη οὗ ἁλύσεις απᾶ πέδαι ΒΘΘΙΩΡ 06Ι- 

ἰαϊΠ]γ {ο Ῥο ορβοχνεᾶ εἰδεπηετε, ϱ.6. 

ῬΟΙΥΌ. 111. 82. 8, ΏϊοἨ. Ἠα]. Απι. Ίνοπι. 

νι. 26, 27: ο0Π1Ρ. Ια. Μου. Ῥ. 820 ἃ 

ταῖς χερσὶν ἁλύσεις. Τα ΑτΙβ{ορΗ.Εγασπι. 
(Μαϊπε]κο τ᾿. Ῥ. το7ο), π]ετθ οί ἁλύ- 
σεις δα πέδαι 41ο πιοπ]οηοθᾷ 85 16 1685᾽ 

ΟΥ̓ΠΔΙ ΘΒ, Π6. 101ΊΠΘΥ Αθ ῬΟΓΏΘΡΒ 

Ῥτασθ]είβ᾽ οὐ “ οατ 5 ̓: 560 8150 ΝΙοοβίτ. 

Τγασηι. (1ο. τα. Ῥ. 280). ἨἩἨεποῬ {1πθ 

σα 15 αϑθα ο5ροοῖα]17 οἱ π9 ΄οοαρ]ηρ- 

οναίπ, «Ῥαπᾶ-οαβ, Ὁσ πἩΙοἩ {86 Ρρτῖ- 

ΒΟΠΘΥ πας αἰζασομῃοθᾶ {ο Ἠ15 σαατᾶ, 85 1η 

[86 6886 οὗ ΑρτΙρῥβ, {οβερΗ. ἁπῖ. αν. 

6. 7, το. ΟΟΠΙΡ8ΥΘ ἴ]θ πιθίαΡΠοΥ 1π 

ΓμποίαΏ, Θιοπι. 6. ΦΟΊΒΟΥ. 8 55 ἐχόμε- 

νον αὐτοῦ καὶ ἁλύσεως τρόπῳ (τρόπον 2) 

συνηρμοσμένον, 1 ὅθηθο. Πρίςί. Ἱ. 5 

ἑθποεπιαάππιοάσπα εαἄθιη οαΐετα οὗ οιιβ- 

{οάῖαπα οὖ ταΙΠετα οορα]αῦ. 566 ἃ βἰπτ]- 

Ίαχ 186 ἴῃ Ῥ]πίατοα, τὸ. Μαν. α7 ἦσαν 

ὑπὲρ τοῦ μὴ διασπᾶσθαι τὴν τάξιν οἱ 

πρόμαχοι μακραῖς ἁλύσεσι συνεχόμενοι. 

Ὑ θα {ο οομῆ πουηθηῦ γγ88 ΥοΥΥΤΙρο- 

1Ο18, πο Ὦτίβοπο6σ πας Ὀοπῃᾶ {ο ἔτῦο 

βο]άϊθις. ΤΠ παβ 086 6859 πι Βὲ 
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απά [8 ἢ6 νγὰβ 8016 {ο αἰἥτιη {ῃαὺ Ἡϊς Ῥοπάς Ἰαά Ῥοιτπο 

ιν]ύπθςς ὑο ὑμ6 Ο5Ρ6] “ὑπτουρμοαῦ {Π6 Ἱππρεγία] τϑριτηθηΐβ᾽. 

Ομ {π6 οὐπϑὺ Ἠαπά, λε βϑυθυιν οἵ 15 οοηπβπεπιεηύ Ίγα5 ποῦ ϑηΐονβ 

80 ρτοαῦ 885 }15 οἰτουτηβίδμοθ βἰαπάϊησ αἱοπθ τηϊρ]Ώῦ 5θ6Πι ἴο ο, 

ἴπηΡΙγ. [ὺ 15 οοτίαϊπ ἐμαξ 811 Ἠεά ἔγθβα αοσθςς {ο Ἰΐπι, απά ἐμαὺ μ6 ἢ ο 

ο γ/ας 

θη 

Ἡο Πτδῦ αγτ]νεά, ἢ8 πας ὑδίζθῃ {ο ἲΘΠΙΡΟΤΑΥΥ Ιοάσιησς; αἰίποτ ἴο 

ὃ Ώοιςθ οἱ ραρ]]ο επετθαΙητηεη, ος {ο με αροάο οὗ 5οπιθ ΓΠ1επς”, 

Βαὺύ α[τετπατάς Ὡς τεπίεά α ἆπε]]ησ οἵ Ὠ]ς ον, απ ἴΠοτο Ίο 

γγὰ5 αἱ]ουοά {ο οοπσοασξθ απ πιο γιοι ῦ τοςίταιηέ, 

ποὺ ΛΠΤΟΥΏ ΙΠίο Ῥτίδοῦ, Ὀαὺ νεά 1π τοοπης οἵ Ἠ]5 ΟΠ. 

τοπηαίηεἆ αρραταπ{]γ 111 Ἡ]5 τε]εαςο, 

Α. παζυτα]. ἀοβῖτο Ώας Ῥθει {96 {ο ἀεοτηπο ἃ ]οσα]{γ 5ο 
Παισύ τ} Ιπίοτοδύ ας ού Γαα}5 αΌοάο ἴῃ Ἠοπιθ. Θοπιθ Ἠαγο 8. Ῥαπ]ς 

Ιπιαρ]ηεά ἨΙΠι ἃ ΡΤΙΡΟΠΟΓ ΜΙ] πο Ῥαττασ]κς αἰίασ]αά {ο ἐπ τν. 

Οὐλμετ Ἠανο Πχες ἢϊβ 

ἀπε]]ησ-ρ]ασς τὰ {πο στοαῦ οαπηῤ, ὑπ6 πεαά-αᾳπαχίεν οἱ {μ6 ργεβ- 

ἴοτίαης, η ]λοαῦ ἴπο γα] {ο ὑῃ8 ποτί]-εαςύ οἵ πα οἵίγ. Τ]ο 

ἔογπιοχ οοπ]θούαγθ 6θ61Ω5 ανά] οοηβϊςίοη πγῖ(Ἡ {μ8 πιθπέίοη οἱ 

Ἱπροετια] τεριάεηπσοςο οἩ ὑῃ6 ἘῬα]αίϊπα. 

[15 οὐ Ἠ]τοά ἨοἈβθ. ΤῈ Ἰαΐθοι 15. 1955. απ]]κε]Υ, {ο {86 οαπ1ρ 

Ῥεΐετ, Αοΐβ χῖ, 6 κοιμώμενος μεταξὺ 

δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν. 

ΦαοἩ Ἠαᾶ 4150 Ῥθθὴ 5ὺ Ῥ8]"}5 σοῃαϊ οι 

ἁπτίης ἴ]ο οατ]γ ἆπγδ οὗ 85. οαρθϊτϊιιγ 

αὖ 6ογπββ]επα: Αοἰβ αχῖ, 33. Α τε]ασα- 
Μο οὗ {Πο τ]σοατ οὗ Ἠΐ5 θατ]1εγ Ἱπρτ]- 

βοηπηοη{ 18 πιοη/οπθᾶ Λοῦρ χχῖν. 23. 

Οπ {Π18 π]ο]ο εαρ]εοῦ 560 Ἰ1θβεΙ6Υ 

ΟΠιγοπο]. Ῥ. 38ο 54. βοι Ἰσηαβίας, 

1νοπι. 5, ΒΡΘΩΙ5 οὗ Ἠπηδο]{ 85 ἐνδεδεμένος 

δέκα λεοπάρδοις ὅ ἐστιν στρατιωτικὸν 

τάγμα, πθ πιαξδί απάθγβίαπᾶ ἴλαί Ἶο 

48 1η 6ϱἨαχρο Οὗ  οΟηραΠΥ οἱ ση, 

ΝΟ βποοθβείνεΙγ το]ιογοᾶ σιαχᾶ, 5ο 

ὑπὰὺ Ίο παβ αὐἰασ]ιθᾷ {ο οηθ δὖ ἃ τηο, 

1 ΕΜΠ. 1, 13 ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρἰῳ. 

3 Λος αστ]]. 23 εἰς τὴν ξενίαν. Βαῖ- 

ἆαβ εχρ]αῖΏβ ξενίαν Ὦγ καταγώγιον, κα- 

τάλυµα, δια εἰτη!]1χ]γ ΗΘβγομΙαΒ; ΘΟΥΏΡ. 

Οἶσπι. Ποπι. 1, 15 ἐπιβάντος µου τῆς γῆς 

καὶ ξενίαν θηρωμένου, ΥΠ. 2, ΧΙ, 24, 

τίν. 1, 8. Οπ {Π6 οἴ]ογ παπᾷ Ῥ]]]οπα, 

22 ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν ταῖὮετ ϱπρσοβίς 

ὃ Ἰοᾶρτηρ {η ἃ {ΤΙεπᾷ”5 Ἠοπβα: ΘΟΙΏΡ. 

Αοίς χχ!. τό. 

3. Αοΐβ παν]. 30 ἐνέμεινεν διετίαν ὅλην 

ἐν ἰδίῳ μισθώματι, πΏστθ ἰδίῳ ΒΘΘΠΙ5 06Γ- 

{α1Π1Υ {ο ἀἰδΗπσαϊδΏ [Π6 μίσθωμα Ίιετο 

1γοπα 11ο ξενία 8φοτο. Τ1ο ποτᾶ μί- 

σθωµα εἰδεπ]οτε βἰση]ῇο5 “Ἠήτο,' Ῥοΐηρ 

αϑθα θερεσία1]σ ἴῃ ἃ Ῥαᾶ βοηβο οἱ Βῃδγη6- 

ἔπ] παςος, ϱ.σ. θα. χχὶ. 18. Ἠεποο 

Ῥ]ϊη]ο ἐπ Ἐϊασο. Ὁ. 536 Μ μετὰ τὸν ἐπά- 

ρατον μισθόν, ἢ κυριώτερον εἰπεῖν, τὸ µί- 

σθωμα: οΟΠ1Ρ. ἄΙαη ΚΓ. Η. ἵν. 12. 

Πο 5656, νηη]ο]ι 165 Ίας Ίιοχο, 15 ποὺ 16- 

οορη]βεᾶ Ὦ} {86 ἄτεε]ς Ἰοχίοοσταβ]θβ, 

ΠΟΥ͂ ΘΟ 1 Επᾶ απγ ΟΥΠΟΥ Ἱπεβίβηοσς, 

Ὑγείβίοϊη ἰηθοϑᾶ χαοίθβ ἐν μισθώματι 
οἰκεῖν 85 ἴσοσῃ Η1]ο, Ὀπὖ σῖνγοϑ πο τοίοχ- 

6100, απᾶ 1 βπβροοῦ ἔ]ιοτο 15 ἃ χηϊβίδακο, 

Τμϊ8 οκοερίῖοπα] ππεαπῖηρ οὗ µἰσθώμα 

ΙΠΔΥ Ῥ6χμαββ Ὀ6 εκρ]αϊηοᾶ ας ἃ {Ταη8- 

Ἰα01οη οὗ πὸ Τιαάπ " οοπᾷποίατα,) 
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Ψ85 Ίαγσο απά παὶσ]ιῦ Ώανο οοπία]πθά γη 1 105 Ῥτοσϊποίς ]οάρίησς 

τοηίεά ὮΥ ῬΓΙΒΟΠΘΙΒ απάθτ πα] ίατγ οαρίοᾶγ. Ὑπί {ῑιο ταίετθοηοθ 

ἴο 06 “Ργϑύουϊατη ἆοθβ ποὺ τος ι]το {Π15, απᾶ πο οἰγοιπιδίαησθβ 

8θ6Πι παῦιτα]]γ ο ῬΡοϊηῦ ο ἃ βεραταίο ἀφε]]τπσ. Ἠπίμίπ {ια 

ο ΩΡ λε Ἠ]5 αροάθ πιαγ Ἠαγο ὈθοἨ, πθαχ {ο ἴλο οαπΙρ 16 Ρτο- 

Ῥαβ!γ πνας, {ο 1π πο οποίο οὗ α ]οοα]ϐγ ἴΏο οοηνεπίοποθ οὗ {Π6 

οἰάΐ6τς 1Π τεΠθτίησ σαατά πγοι]ά παἰιτα]]γ ο οοπςι]{6ς 3, 

Τ]ηα8 πησαίεά, Ἠ]5 οαρΔνΙῦγ ἀῑά πού πιαζετΙα]]Ιγ Ἱπιρεάς ὑμ6 

Ῥτοστθςς οἱ Π15 ΤΠΙΘΘΙΟΠΑΣΥ ποτ. ΟἿ ἴμο οοπίτατγ 1ο Ἠϊπηβο]Ε 

τοσατάεἆ Ἠ]5 Ῥοπάβ 88 ἃ Ῥοπετία] ασεΠΟΥ 1Π {886 αρτθαᾶ οἱ πο 

(ποβρεΙ. Ῥεγοπά {ιο ἆγεατγ πιοποίοηΥ οἵ 815 βιὑπδύϊοη, γγη]ο]ι 

τη]σηί Ὑγο]] Ώανα ογαδ]ιαά α βρ:υἹὖ απδακαϊ]πεά ὮΥ Ες 1ο[γ Ώορος 

απά οοΠβοΙα{ΙοΏΒ, Ίθ Ίία8 ποῦ Υετγ ἹατάΙγ ἰγοαίεά, Τὸ τνας δὖ 

Ἰεαςῦ αΏ αἱ]ανιαίιοη, ὑμδὺ ηο τοκύτιοῦΙοΏ γγας Ῥ]αοθά οἩ ἴ]θ νἱβὶ β 

οἵ Π15 ΠΠεπςς. 

ο ΟΥ̓ ὠϊορο ΠΙοπάς πού ἃ {6η ΏΠΙΘ8 πη]σΏί Ῥο εαρρ]ιεὰ ὮΥ οοπ- 

Ἔοπο.  Ἰθούατο {οἱ {ὑμ6 Ίοης Πςί οἱ φα]αίαῖοης Ίπ ὑμ6 Ἠρίδί]ο {ο ἴ]ο 

Ίνοπ]αηςΒ. 1Ώι1ά ΒΘ {11 ἰὴ οπος ασαϊη τι Αα πια απά Ῥτίροί]]α, 

15 {6]]ου-αγίίδαηΏἝς απά {6]1ου/-ΒαΠθΓαΙ5, πο «{οτ Π15 1ο Ἰιαᾶ 

Ια1ά ἄοπΏ ἰλπεῖτ ΟὟ πθοἰα’{ Ῥιά Ίο 5.1} Επά ἴῃ Ἐοπιθ Ἠ]ς 

οοαΏπίχγΊΩΘΏ, Ῥετῃαρς 5 ΚΙπαπλεη, Απάτοηιοις απά ο αη]α5 απά 

Ἠετοβιοπὸ ἡ Τιά Ἱιο οχρετιεποθ 9Π06 ΤΙΠΟΤΘ ἴῃο {πάει 89 οἵ 

{86 πιοῦῃμετ οἵ Ἠα{α8, ΠΟ 1Π Έπος ραϑὺ πᾶ ὑγθαύθα Ἠϊπη ἃ5 ΠΟΥ 

οΨΏ δοηυ”{ Τιά Το ΤΘΠΘΥ Ὠ1Β 1 ΙΤΏΘΟΥ͂ ὙΠῸ} ὑῃο86 {ογη]αγ ἔτ] θη 5 

οἵ ποπ 6 βρθϑκβ νηὮ α[Πεοιοπαίο πνατπηῦἩ, Ἡραπείας Π15 

πγε]]-Ῥε]ονεά, Ὀτραπας 815 Ἠε]ρετ ἴῃ ΟἨτὶδί, Ματγ το Ιαροιτθᾶ 

ΤῊ Οἢ {ο Ἠϊπα, ΑπιριίαςΕ, ΦίαςΠγΕ, Ῥϑυβιβ᾽ { 

Οἱ Ἡοπιαη τεβιάεπίς Ἠούενοετ, Ῥεγοπά ἃ σεηετα] τοίογοηοθ {ο 

{86 τηθηωΏθις οὗ Οβ8ατς Ποιδε]ο]ά», Ἡς πιακθς ΠΟ ΠΙιΘΏΦΙΟΏ ἴῃ 

115 ]είίοτς πτιθίθη {Τοπ πο πηθἰτοροµ8. ΤΠεΥ γψοι]ά ρτοβαΡὈΙγ 

Ηΐβ Ροατεο- 6 ΙΠΚΠΟΥΏ Το 15 ἀῑδίαπό οοττεεροπάςηίδ. Ῥαί οἳ οορβδίοπα] 
αἱ να, ἴ ὲ : ᾿ 
Ποια ριμά ΥἹΒι ὕοτβ ἴῃ Έοπῃς, 15 οοηγθτίς ος 15 οοἸ]θαστιος ἴῃ [88 (άοβρε], ἴ]ιο 

1 6ο ἴπο ἀείασμπεᾶ ποῖθβ οπ {Π6 4 ἘῬοτη. ΧΥ͂Ϊ. 13. 

1ηθαηῖηρ οὗ “ ρτοβοτίαπα 1Π 1, 14. δ᾽ ῬὭοπι. χτΙ. 5, 6, 8, 9, 12. 
3 Ῥοπ. ΧΥ͂Ϊ. 4. ὉΥΡΉΤΙ αγ. 5: 
ὃ ΠΟΙ χΧτἰ. 7, 11. 
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οοπΙρΒΙΙΟΗΡ οἱ Π18 {τανε]δ απά {λε ἀε]εσαίος οἳ {ογείση οατο]ιθς, 

ποὺ ἃ {6η αἴθ πϑιηθᾶ, Ἠίς γοιύμ{α] ἀἱδοῖιριο απἆ αβδοοϊαίο 

Τπιοίμεας, {16 Ῥεςύ Ῥε]ονεά οἳ 15 εριτιια| 89Η5, 5Θ6ΕΠΙ5 {ο Ἠαγο 

Ῥεευ τι Ἠϊπι ἁατίης ἴ]α γηο]θ ΟΥ ηεατΙγ {ο πηο]ο οὗ 16 

οπρΙν1(γ’. Αποζηοτ ΠΙοπά αἶδο, Ίο Παά 5Πατοά σι Ἠϊπα ἐ]ιο 

Ῥοτι]ς οἵ πο νούαςο, [Κ ΄ἴπο Ῥε]ογεά Ρ]γβιοῖαη,) ΠΟ Πῖς 

{6]]ου-Ιαροατετ απά ῬετΏαΡς 113 πιεάῖσα] αὐθεπάαηῦ, μου του Ἠ]5 

ΡΙοσταΡρΠετ, 15 οοπβίαπ{]Υ Ὁγ Ἠῖ5 διάε”. Ἠ[β ὑπο {ανοατῖίθ Μασε- 

ἀοπίαη οἸατοΏες ατα Ἱπα]] τερτοβοηίεά ΑΠποηΏσ ἨΙ6 οοΠΙΡΗΠΙΟΠΒ : 

Ῥμαι]ρρι ἀερεραίομες ΕραρμτοάΙύας πΠίἩ Ῥοσυπίατγ 814, Ὑε]οοπαο 

ἴο ἨΙΠλ α5 α τελεί οὗ Ἠ]5 παπί Ὀὰὺ ἆοαβ]γ ππε]οοπιθ α5 ἃ {ο]οι 

οὗ {Παῖτ ἀενοίεά Ἰονϑῦ: ΑτιβίατοΏιις 15 Ργοςδοη{ {γοπι Τ]οβδα]οηίσα”, 

8, ἴτιθά δϑβοοϊδύθ, ΙΟ 8ΟΠ18 76815 Ὀθίοταο δα Ιπιρετι]]εἆ 15 1ο 

ζἩ δῦ Ῥααἱ αὖ Ερῃεβας” απἆ ποπ εΠαταά Ἠ]5 οαρυ νῦν οὖ Ώοπιος, 

Ῥε]εσαίος ποτα {π6 Αβιαΐϊο οἨατο]ιες ἴοο Ίπεγο γ( Ἠϊπι: Τγ- 

οπϊοιβ΄,  παί]νο οἱ {πΠ6 Ὦοπιαη Ῥτον]ηορῬ οὗ Αδία απ ΡτοβαΡΙγ οἵ 

Ώρῃεειας 105 οαριία1”, ἐπ 6 Αροεί]ος οοπιραπίοη Ῥοῦλ 1π δατ]1ο 

εη ]αΐετ ἆαγς': απἆ Ἐραρητας {πο εγαηρε]Ισῦ οὗ 815 παἰῖνο 

(0οἱοβα», Ίγηο οαΊηθ 0ο οοηβα]ί ού Ῥαιἱ οη 86 ἆαπσετοις Ἠθτεδίος 

ἴπεπ ἰἨΠτεαίεη]ησ ΌΠ]Ι5 απάἆ {μα πεϊσηρουτίησ οἈατομθς οὖατ 

ΒΟ Π6 πγαζοηΏεά γη] ΙΠπίθηβθ αησχΙείγ;.. Ῥεειάθς ὑῃ686 Ἱθτα 

1 ΙΒ ηαΠηΘ ΑΏΡΘΒΣΒ ἴῃ {πο οροπίπςϱ 

βα]πίαθίοης οἳ {19 Ἠρίβί]ες ζο πο ῬΠΙ- 

Ἡρρίαηβ, ΟοΙοββίαηΒ, απᾶ ῬΗήεπιοι: 

6ΟΠΠΡΒΙΘ 8180 ΤΗ]. 11. 10---23. 10 Τι 
Ῥετμαρβ ὈΘ6 Ιποττθαᾶ Ίτοτα δύ Τα]ο5 

β]θηος, Αοΐς χχτ!ϊ, 2, ἴλμαί Τιπιοίπεαβ 

ἀϊᾷ ποῦ αοοοπιραςγ δύ Ῥαπ] οἩ Ἠ]5 ΊοἩ- 

ἨΘΥ 6ο Ἠοππο, Ῥα{ ]οϊπεᾷ Ἠϊπα 5001 α[ύ6τ 

Ἠ18 αττῖνα]. 
3 0ο]. ἶν. 14, ΕΗ1161Η. 24. 

8 Ῥηῃ. Ἡ, 25---39, 1. 14---Ιδ. 8366 

Ῥοἱοῦ, Ῥ. 6ο. 
4 Οο]. ἵν. το, ῬΗϊ]6πι, 24. Ομ {ο 

πούϊοθ οὗ Ατίβίατομαβ ἴῃ Αοΐς χχγτΙ]. 2, 

860 Ώε]οπ, Ῥ. 34, ποίθ 2. 

ὅ Αοῖβ χὶχ. 20. 
6 Τη Οο]. ἵν. το, δύ Ῥαπ] εἰγ]θς Ἠϊτα 

ὁ συναιχµάλωτός µου. Ῥοτῆπαρβ Ἀοπογοτ 

(18 τααγ ταῖθχ {ο {π6 Ιποιάςηί αὖ ΕΡρ]θ- 

Β18 αἸγθοαῖγ α]]ιᾶοᾶ {ο (Λοίς χὶκ. 20). 

ΟΥ ἆοθρ 10 5 ΡΥ Υ α ϱρ]τῖυαα] βαῬ]εοίίοπ 

(αἰχμαλωσία, οτι. τῇ, 23, 2 Ό0Η, Χ. 6, 

ἨΡῃς6β. 1. 8), 5ο ἴλαῦ 16 πιαΥ Ῥθ οοπι- 

ραταᾶ σι σύνδουλος (Οο]. 1. 7, ἵν. 7), 
απᾶ συνστρατιώτης (ΡΗΙ. 11, 25, ΕΕ 1]ετη. 

ο)» 80 Ῥαι] 865 ἴπθ ἴΘ6ΓΠΙ συναιχµά- 
λωτος 8150 οἳ Ἐραρητας (ῬΗϊ]θπα, 23), 

δια οὗ Ἠϊ5δ «]άπβπιεη ̓  Απάτοπϊῖσοαξ απᾶ 

1 αηπ188 ος ο ππῖα (Ώοτι, χυΐ. 7). Βεθ 

{16 ποίθ οἱ Οὐ]. ἦν. το. 

7 ῬΡ68. τί. 21, Οο1. 1γ. 7. 

ὃ Αοΐς χχ. 4, 2 Τη. Ἱν. 12. ἘἨθ 18 

πηθηΜ]οπθᾶ {οροεί]οτ πὶ Ττορβίπαπς, 

Λοίβ].ο., αηᾶ Ττορηίπαἁαβ παβ 4η ΏΡρ]ιο- 

ΒΙ8Η, 10. Χσῖ, 20. 
9 Αοΐβ Χχ. 4, 2 Τίπι, Ἰγ. 12: Ο0Π1Ρ. 

Τις, 111,12. Ῥοετῆαββ 8150 Το 15. οηο οἳ 

[86 αποπσπαοςς ῬτούμγοηἨ ἴῃ 2 001. τ]. 

18, 243. 

10 ϱΟο]. Ἱ. 7, ΝΟ 11. 

11 

οίηογ αξ- 
ΒΟΟΙ8{ΘΒ. 
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οὗ]μει ἔθη 5 οἷά απά Ώθυ: οηπ6 ραῖγ θ8ΡεοΙαΙ1Υ, ΠΟΡΟ ΏαΠΙΘΡ δ 16 

Ππ]κοά ἰοσαίμει ΟΥ̓ οοηἰταςί; ἆομη Ματς πο, μανϊηρ ἀθδοτῦοὰ 

{η {ΟΓΠΊΘΥ γεαΙ5, 88 ΠΟΥ τοίαγηθἆ {ο Πῖ5 Ῥοδύ απά 15 οποθ 1ΠΟΥΟ 

α Ίογαὶ 5ο]άῑετ οἵ ΟἨτὶκῦ1; απά ἨΏοπιας, 5 γοῦ ἑαμία] {ο 115 

αἱ]οσίαηορθ, Ίο Πεταα[ύος Μ01}} ὑατη τοηοσαάθ απά ἀαβοτί ἴα 

ΑΡοβί]ο 1η 815 βογθϑὺ προς”. Το {π686 πιαδύ ϱο αάάςά ἃ ἀῑδοῖρ]ο 

οὗ {π6 ΟΙτοιπιοϊδΙοΏ, Ὑηοςθ ΦΙΓΠαΙΗΘ ιο τς Ρνουἱαίνης Ἠ]8 

ἀθνοίῖοπ ἰο 15 {ογπιοτ Τα1{ζ1---οπθ «658, {ο Ἡδ ἃ παπηθ οπ1γ, Ῥαΐ 

ἰο δὺ Ῥαα] πιαο] ππογθ ἔμαηπ ἃ Ώαπ1θ, {0Υ απηϊάδὺ {ιο σεηετα] 

ἀαείοοίῖοη οἱ ὑπ6 9 5 οοπγετί5 ηο βὐοοά Ὦγ ὑπ Αροςί]ο αἰπιοδί 

αἱοπο΄. Ἰαβγ, ὑῃ 6.6 τας ΕΠαπιοης ταπαγΤαΥ δἶανο Οπθβίπιας, 

ἐποῦ ΠΟῪ ἃ Εἶανθ, θαὺ αὔονο α βΊανο, ἃ Ὀτοίποαιτ Ῥε]ογαά,' ποςα 

6αχ86Υ 15 {88 πηοβδί {οασμῖηπσ ερ]ιςοᾶο ἴθ {ια αροδίο]ιο Πήβίοτγ απἆ 

πο ποῬ]εςῦ πιοπαπηεπί οὗ {μθ πηοτα] Ῥοππες οἵ {πα (ὐοβρε] . 

56 Ῥατ)ϱ Τποθςο ΕΠ ΘΠ 50105 εαρροτίθεά Ἠϊπι απάςτ {με ΄σατθ οἵ 811] {86 

Ἱσιοςψήῃ, ΟΠ ΤΟΙ 685, πΥΏ]οἩ οοπΙπιιθᾷ {ο Ῥχοδ ὍΡΟΙ Πΐπὶ ἴῃ Ἠϊ5 ΘΡΟΝΊ 

πια ποὺ 1085 ἨθανΙ]γ μαπ Ῥοΐοτο. Το ερις]ες οἵ 05 Ῥετιοά Ῥθεα 

Θ86ΙΠΠΟΠΥ [116 Το ἴπο Ὀτεαάίη απά ὑπ 1ηὐθηβι οἵ Ἠ1βδ ϱ7πι- 

ραῦΠγ πι ολα. 6 Οπατοι οἵ Ῥπιμρρὶί πο ΒΘ Παά 

Ἠήπηδε]{ ρ]απίοεά απά νγαϊογεά, απά ὑπ ΟΠιτοΏ οἳ 0ο1οββο ψ ἢ 

ΥΠΙοἩ Β6 δα πο ρετβοπα] αοφπα]ηίαηςσθ, α]] κα οἰαῖπι απάἆ τασσῖνε 

1.15 {αἱΠοαχ]γ αἀνιοο. πο ἰεπιροτα] Ιπίετεδύ οἳ ἴμο Ἱπαϊνιά πα] 

εἰανο, δὰ πο αρ] ύπα] νε]]-Ῥεϊπο οἵ 0ο οοἱ]εοῦινο (Ἠπτο]μθςῬ οὗ 

Ασία”, ατα 60 ΩΙ {πο οὐ]θοὺβ οἵ Πῖ5 σατο. εί ἴῃοςο {οατ ερὶ- 

Β0165, πΏΙοὮ αἶοπο βἀτν]νο, ταῦ τερχοδεηῦ νετΥ Ιπαεςφπαία]γ ἴλο 

οχίεπύ οἱ πο ἀεπιαπάς πα απροη 8158 πιο απά οηθτσῖος αὖ {818᾽ 

Ῥογιοά. Τ1ετε 15 πο πούϊοθ Ἠετο οἵ ΤἩεδεα]οηῖσα, ποπο οἱ Οοσιη(]ι, 

Ώοπθ οὗ ἐπο οἩιτοῃες οἵ ὤγτία, οἵ 815. οἵὗπ παν ΟΙ]Ιοία, οἱ 

Ἰμγοαοπία απά Ῥιβιάϊα απᾶ (α]αία. Τὸ 15 1416 {ο «ροοι]αίο οἩ 

ἔπο ῬοΟΒΒΙ ΠΥ οἵ οδῦ εριρύ]ο5: Ὀαῦ, πηαίῃετ ὮΥ 818 Ἰείίοις ΟΥ 

Ὁγ 5 ἀε]εσαίαοδ, Ίο οαηποῦ ἁοιου ὑμαῦ ἴἼαςο Ῥτοίμοτ]οοάς, 

1 0ο]. Ἰν. το, Ῥ111θχα, 24: ΟΟΠ1Ρ. 2 4 ο]. ἱν. 1τ. 

Επι. Ίν. ττ. ὅ Οο]. ἵν. 9, απᾶ ΡΗΙΊ6πῃ, το 54. 
3 0ο]. ἵν. 14, Γ11161Π1. 24: ΘΟΙΏ. 2 6 Ἔπο Ἠρὶίςί]θ ἰο ἰπο ἨἩρ]ιοβίαπς 

π1πη, ἶν. 1ο. ΒΟΟΠΩΡ ἴο Ἠατο Ῥθεπ α οἵτοιπ]ατ Ιοἱζ6ι {ο 
3 Βοο ἴπο πηοίο οἡ (ΟἹ, ἵν. τ. {πὸ Αξϊαίϊο ΟἩτο]ος, 
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Π]Οἢ Πδα ἃ 5ροοῖαὶ οἰαῖπι αροητ ΕΙΠ ας ὑΠ6 1} βρι γιῦαδὶ {δίμοτ, 

τϑοθίνοα ὠαῖγ ἆπθ 5Ίατο οἵ αὐοπίίοη {τοπ {815 «ρτίδοποτ οἵ 
9685 Ο]τιςῦ. 

Βαὺύ 16 γγαδ οη Ώοπιο οδρεοΙα]]γ ὑλαῦ Ίο πγοι]ά οοποσπίταίο Ἠπϊκμπρ 

Ἠὴ8 οποτρίος: ΈὭοπιο, Ψμ]ο]ι ἴον Υθα1ς Ῥαδέ Ίνα μδᾷ Ίοπσοά {ο 5866 ἐμ οὗ 
ΜΙ αη ΙΠπίεηςο Ἰοηπσίησ: {ο ϱΟΠΙΠΙΟΏ δ]π]ς οἱ 811] {μ6 νους ΟΠαχο], 

ν]οος οὗ Ἠαπιαπ]ϐγ’, απἀ Όπετοίοτο ἴπο πορ]οδύ 5ρ]οτο {ο οναἩ- 

σε]]οα] Ζεα]. Ώοτο Ἠθ γοι]ά μπᾶ α γΙάοτ Πο]ά απἆ ἃ τίο]Ἰοτ 501], 

ἴπαη αΠΥ πος Ἰαά Ἠϊζμοτίο αἰίτασίοά Ἠάπα. Βαὺ ιο στουπἆ 

Ἰαά ποὺ Ἰαΐῃ ο]ἐοσοί]μοτ {αἱ1ογγ. Τ]ατο ννας α]τεαάΥ ἃ Ἴατσθο απ 

Ποιτιδῃ]ηρ ΟἨπτοῃ, α πα]χθά οοπιπηιιπγ οὗ ἆ αυ απά (οπί]]α 

οοηγογίς, {οαπάςά, 16 νου] 66επι, ρατί]Υ ὮΥ Πῖς ο/η οοπηραπΙοΗ5 

απ ἀῑδοίρίεςβ, ρατί]γ ὮΥ ἰεασμοτβ οοπητηϊβεΙοπθᾶ ἀΙγαοίιγ {οην 

Ῥαἱοβίπο απἀἆ Ἱπιραθᾶ τι ἐπ εἰτοησεςί Ῥγο]ιάϊοος οὐ ἐΠοαῖτ 

406; ἃ Ἠθίργοσοποοαβ π]αβ5, 1 ἀἴνετςεο {οε]ῖησς απἆ Αγπιρα- 

{μ166, σι Ώηο πε]]-ἀεβπεᾶ οτσαπ]ζαὔΙοἩ, 1} πο οἴλαετ Ῥοπά οὗ 

ἨΠΙοη {παω Πο Ῥε]]εί 1Π ἃ ΟΟΙΗΠΙΟΠ Ἀ{θβδΙα]; σαΐμοατίησ, 1 ΤΙΑΥ 

6ιΏΡοςθ, {ο Ῥιγροβ68 οἱ ΥΥΟΤΡΙΙΡ 11 απλα]] Κποῦς μου απἆ {]οιο, 

48 οἱοβο πεΙσΏρουτ]οοἆ ος «ΟΠΙΠΙΟΏ παδιοπαΠϐγ ου βγπιραῦΏγ οὗ 

αοοιἀεηῦ ἄγον ἴλεπα ἰοσείμαετ; Ὀαΐ, α5 ἃ Ῥοάγ, Ιοβῦ ἴῃ ιο ναςῦ 

Τηδ5565 οἱ {ο Ὠεαίλοη Ῥοριἱαίίοη, απά ΟὨΪΥ {αἱπ{]1γ ἀϊξοογποα ΟΥ 

οοηεπιρύιοιβΙΥ Ισποτθά 6ὖεη ὮΥ 088 Ίατσο οοπιπιἁπΙϐγ οὗ ο ουγῖς]ι 

τοδιάεηί». 

πο ὑμ6 ππο]αις οὗ ἃ Οµη]βαπ Ολατοῖ ἔἶνας τοαάγ {ο Ἰαπά, Θποσοςς οἵ 
Ὀαὺ ποοάίησ {ο Ὀ6 Ιπβἰτασίοά απά οοηβοµάαϊἰσᾶ, γη απ 6ΠΟΙ- ανω 

ποις οι]γίπσ Ῥορι]αίίοη οὗ αποοπγοτίθἆ ἆθινς ἀπ θη 1165 {ο 9οπλο. 

Ὀςθ σαΐΠοτεά Ιπίο {π6 {ο]ά, ιο Αγροδίϊο οπίοτοἁ αροηπ Ἠ5 νγοτῖς, 

Ὑγτιθης {ο ἴ]ιο Ώοπιαης {μτορ γοα5 Ὀείοτε, Ἰιο μα οχρτθςδες ιῖ5 

Ώδ5δπταηςθ ὑμαῦ, θη 6 νἱβιύθα παιι, Ὦο σοι] «οοπἹθ ἴῃ ὑπὸ 

[Ὁ] η6855 οὗ {π6 Ὀ]θββϑιησ οἵ Ομ υιϑυ", ἡ ΤΉΘΙΘ 18 ΘΥΘΙῪ ΤΘΔΡΟἨΠ {ο 

Ῥθμίουο ὑμαὺ {πμπ|8 οοπβάσηποθ νγὰβ 1501Π6α ὮΥ ο ογεηί,. Τ]ο 

ποῖῖσθ, η] πο ἴλο πατταθίνο οἵ ϑὺ ]μα]κο 619565, ΙΠΙΡΙΙ65 πο 

βΠια]] πηθαδατο οὗ βυσοθββι Τ]Θ βαΠιο ΤΙΑΥ 6 Ιπ[οτγοά [τομὴ 

1 Πρ, ΑπΠ. Χν. 44 «πο οπποία πρ οἳ {ο ϱργοαᾶ οἱ Ομτ]βαπῖ 1η 
πηάίατιθ αἰτοσοία απ Ῥπᾶσπᾶάα οοπβι-  Ἠοπ]θ, 

αηῦ οε]ερταπίταηπο, Ταοῖίας 18 βρεα]ς- 3 ἨΏοπῃ. ΣΤ. 20. 
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α]]αβίοη8 ἴῃ 8ὲ Ῥαπ]ς οὐπι ορἰᾳί]θι απά 18 οοηπβγπιθά Ὦγ {86 

Βα ρϑοαπδηὺ Πβίοτγ οἱ {π6 Ὥοπιατ ΟΠτο. 
Τη οοηβιἀστίησ πο τοςα]ές οὗ ὑπ6 Αροβί]ο ἸαΏοιτβ 1ΠΟΤΘ ἸῺ 

(θία1], 16 τ} ὍΘ. πθοθββαΓΥ {ο νίθἵ’ {Πο «6 718} απά (δη ]ο ορη- 

νοτί βορατα{ο]γ. Τη πο Οπατοῖ ατθ ὑΠ6 1} απ ραμῖος απά {μάς 

ΠΠΟΤΘ βἰτοπο]γ πιατ]κοά ]αη ἴῃ Πο Ὥοπιαῃ. Ίοηρ αξνοτ {ΠῚ 

ἠαποίῖοη {86 ὕπο 5ίγθαπις ατθ ἀῑςίΙποῦ]γ ἰτασθά, θῶ ἢ τ] ἢ 155 οψγη 

οοἶοΆτ, 105 οπΏ Πιοβῖοη; απά ὃ σεηεταζίοη αὖ ]εαςῦ εἸαρδες, Ῥείοτα 

{ου ατο ΙηβεραταβΙγ απ]ίθά, Τη {ο Ἠϊδίοτν οἵ δὺ Ῥατπ] νε 

Που; αἱπιοςῦ ΊΠοΙΙΥγ αρατί. 

ο αι. 1. Φοθνοατα] ἐπουβϑῃάβ οἱ ᾗ 615 ηαά Όθαοη αρτοοίθά {Τοπ1 ὑπ 61 

Ἰήτηκοι! πϑύϊνθ ]απά απά ἱταπβρ]απίθά {ο Ῥοπιο ὮΥ Ῥοπιραίαδ, Τη ἴμὶς 

Ἠτοί ἴο Βιὸ Ώογ 5011 {μου Πα ερτοδά ταρίάΙγ, απά ΠΟῪ {οσπιθά α Υθυγ ἵπι- 
Ῥοτύαπί οἰεπιοηῦ 1π ἴπο Ῥορα]αίίοηπ οἱ {Πο ππεἰτορο]δ. Πνίης 

αηπιο]οδίθά ἴῃ ἃ απατίοτ ο ύΠαειγ οπη Ῥεγοπά πο Τϊ1ρο6ς, ὮΓο- 

ἰθοίθά απά {οδίοτοᾶᾷ ὮΥ 086 εατ]ες (996815, τοοθίν]ησ οοπβίαη 

αοοθββῖοἩΏς {Τοπ Ἠοπῃθ, Π6Υ αροιπάθά εΥετΥγγΊ16Γ6, 1Π ὑΠ6 {ογΙ1Πι, 

ἴῃ ἴλο οαΠΙΡ, ΘΥεΠ 1η {Πο Ῥαϊαος 19δε[{'. ἘΤΠεῖτ στοπ]ησ ἹπῃΠι- 

6ης αἰατπιοά πο πποτα]δίς απάἆ Ῥο]ΜΙοῖαης οἱ Ὦοπθ. “Τηο 

ναπααϊδῃθα, εαϊιά Ὀεπεσα Τ160θτΙΥ, ΄Ἠαπο σοΊνεη Ίαπϐ {ο λαιτ 

ν]οῦοις”.. ΠπιπιεάϊΙα[ε]Ιγ οη Ἠ15 απγ]να] {86 Αροδῦΐο 6απηηοπθᾶ {ο 

Ἠ15 Ἰοάσϊηρς {1ο πιοτο ΙπΠασςηΙ8ἱ πιαπιΌςτς οἳ Ἠ]6 τασς---ρτοβαΡ]γ 

πο τα]ετς οἵ ὑμ6 β7ηασοσαθς, [η εεε]κῖησ {815 Ιπίογνίου Ίθ 

ΒΘΕΠΙ5 ο Ἠανο Ἰαά ἃ ἆοαρίθ Ῥαχροβθ. Όη ἴμο οπθ Ἠαπά Ίο 

15 απηχίοΆς {ο βθεοιτο ὑῃ 61 σοος-π]] απἀ ὑππ|5 {ο {οτορία]] {π6 

οπ/απηη]θς οἱ Ἠ15 οπεπηΙθΒ; ΟἹ ἴΠθ οἴμετ Ώθ ραῖά τοβρθεί {ο ἐ]ιαῖτ 

αρ]γιὔιια] Ῥτετοσαί1νθ, ὮΥ Πο]άϊπσ οαὐ {ο ἔΠοτπι πο Πτεί οὔετ οἵ 

[86 (οβδρο]. Οἱ {861} αγγῖνα] ο εχρ]αϊπεά {ο ἔ]επι ἐῃ6 οἵτ- 

1 ΟἹ {1ο ΠΊΠΙΡΕ6ΙΒ απᾶ ΙπΠπθηποῬ οἳ ΟοπιραΓθ 8150 ἘοεΓβ. Φαί. γ. 18ο, σ1π. 

{89 768 η Ὦοπαθ, 566 ἹΜοτίταΙο Ἠϊδ- νυἱ. 542. Ἴπθ πιοσ]ς οχοᾶςο οἵ Ἠοταοσθ, 
1071} οἱ ἐ]ιε Πβοπιαπ8 γι. Ὁ. 257 8ᾳ., Ἐτιθά-  ῥδαΐ. 1. 9. 7ο, Βῃο 5 Ίου πἱᾶθ πας {ο 

Ιἄπάςτ Μἱοπιφεδε]ι. 111. Ὁ. 500 84. ἸηβιεπορῬ οἳ {8 χαο0θ ἴῃ Ἠοππθ, Θ76Ώ ἃ, 

} Ῥοεποσα αποἰαᾶ Ὦγ δ᾽ Απριβπθ ο µμροπεταβῖοη θ811ΐ6Υ. 8366 8150 Οτὶᾶ 4. 4. 

Οἴυ. Ὠαί νὶ. τι, 'Οαπι ἸΠ{ίθΥΙΠΙ πβᾳπθ εο 1. 76, ΑΠᾷ τ6ἴΘΓΘΠΟΘΡ ἵπ Μοχ]να]θ Ρ. 250. 

βοθ]οταᾖΙββἴπαῷ σοη{1β οοπβιε[αᾶο οοἩ- ὃ Αοΐς καστ]. τ7 κα. 

να]π16, τιῦ Ῥ6σ ΟΠ1ΏΘΒ Ί8πῃ ἔθγταςβ 160ε}- 4 Ἠθ Ἠαᾶ ἀεο]ατεᾶ {15 Ῥτεγοσαἑῖτο 
ἴα 5 : νἱοῦϊ νἰοίοτῖρας Ίορος ἀαάογιπύ, οὗ πο ζαπς ἴῃ πτ] ης {ο ἐπ Ἠοπιαπ 



51 ΡΑΌΙ, ΙΝ ΒΟΜΕ. 15 

οαπηβίαησθς ΥΥΠΙοἩ ἢδα Ὀτοισῆί Ὠΐπὶ {Ἠθτο, ΤῸ 15 Ῥογεοπα] εκ- Ὀπὲ 18 
οο]ᾶ1γ το- ΡΙαπαῦΙοΏ5 {6Υγ τορ]εἆ, ἴῃ τεα] ος αΠεοίεά Ισποταπορ, ἐλαῦ {]ιογ «ο]το. 

ῆαά τοεοεῖναά πο ΙηβίταοῦΙοης {Τοπη Ῥα]εσίιποθ; ἴπ6γ Ἰαά Ἰιθαγτᾶ πο 

ΔΓ. οἵ Ἠϊπι απά σου] σἰαά1γ Ηδίεη {ο 18 ἀαίοποθ; οπ]γ {}15 

ὑμ6 0 Κπαπ, ἰλαῦ ιο βϑοὺ οἵ πΥΠΙοΏ Ίιο Ῥτοίοβεοά Ἠϊπιδο]{ δὴ α- 

Ἠοτεηί, δὰ ἃ Όαἆ παπηθ οΥετγΥηετθ). ΒῸΓ {Π6 δχροβιύίοη οἱ ἢ 15 

ἰεασμῖησ ἃ Ιαΐ6εΓ ἀδὺ ψὰ8 Ὠχεά. Ἠ/Πεη ἐπ {πο αττ]νεά, μ6 ΄οχ- 

Ῥουπάθά απ ἰοδίΠεά πο ΚΙπσάοπι οἵ ἀοά ατσα]ησ {Τοπ {]εῖτ 

ΟΥ̓ βοτΙρίατθς ΄{ΤοΠ1 ΠΊΟΤΏΙΗς 0111 ενεηίησ, ΗΙ8 βαοςθ55 γα5 ποῦ 

στθαῖαν ἐλαη ηθ]ι Ἠ]5 {6]]οἵγ-οοαπίτγπΊθη 65666. Ηθ ἀ]δηχίβδεά 

ὕθτα, ἀεποαποῖπος [Π617 εὐαρροτη ἀπ 6116} απά ἀδο]ατίης 15 1ΠΐεΠ- 

Ώοη οὗ οοπιπηαη]οα/{Ίησ {ο {πο (επηα]ες υπαῦ οὔετ νγΏΙοὮ ὑπο νυ δα 

αρατηθεᾶ, Τῦ 15 ποῦ ρτοβαδ]ο {παῦ 6 πιαάθ αΏΥ {ατίλεχ αἀἆναποςς 

ἴῃ. {815 ἀΙτοοίιοη. ο Ἰιαἆ Ὀτοκεη στοαπἆ απἀ ποίμ]ησ 1ΠΟΤΘ. 

οὐ 16 Ίνα ποὺ 1οΠΙ αηΥ ΙΠπάΙβροβΙοη {ο ΠῚ οἵ Μεββια]ς Τ]οῖσ αη- 

αἀνοπῦ ὑπαὺ {Πεγ σανο ἰλῖς οο]ά τεοερίίοη {ο πο πού {θαςΠογ. ο ος. 

Τ]ιο απποιποθιποηέ ἴῃ 1056} σου] Ώαγθ Όθοι Ώθατί ]γ πγοἰοοτησά, 5.38: 

ἴον 16 Ἠατπιοπῖςθᾶ τι Παῖτ τηοϑὺ ομοτίσηθά Ἠοραδ. Έοτ Τ6αΙ5 

Ραδί 99 15} 5οοϊεῦγ ἴῃ Ώοπιο πα Ῥεοι Κερί ἴῃ ἃ {ογοι οἱ εχοῖίθ- 

σου] ἄο ΒΟΥ {ο εΠ1ε]ά {πεπηςε]τες 

πηᾶετ ἃ Ῥτπάεηί χ68β61Υθ, Τηεῖγ Ῥερί 

Οτο}, 1. τό, Ἡ. 9, το, δα ποτ]ά {6ε] 

Ῥοτππᾶ {ο τεσατᾶ 10, πΏεη Ὦθ αττ]γθᾶ 1η 

{ο ταθἰτορο]1ϐ. 

1 Τί 15 πιαϊη{αϊποᾶ Ὦγ Ῥααχ (Ραιζις 

Ῥ. 368), οι νοοῦν (Ναοϊιαροβὶ. Ζεἴΐ. τι. 

Ῥ. 93), απᾶ Ζε]]ετ (Τιεοίοϱ. Τα]. 1849, 

Ῥ. 571), ὑμαὺ {815 ροτίίοη οὗ {119 ΠΦΙΤΕ- 

ἐϊνο Ῥοαΐταγς ἴπο απΠὶρίοτίσα] οἹαταοίετ 

οὗ ἴ]πθ Αοἴβ; ὑμαὺ ἴ]ο Ἰαησαᾶσθ Ἠθτθ 

αδοτ]ραᾶ {ο {86 Ζ6π5 16ΠΟΤΘΒ {19 οχ]ςῦ- 

666 οὗ ἐμ Ἐοπιαηπ Ομ το, απᾶ ια 

{λοταίογο ὑπ Ιποιᾶεηί 15 χθοοποΙ]εβῦ]θ 

τὰ {π6 [οί 88 ραΐζλετεᾶ Ίτοπι {86 

Τρ 8016 {ο {86 Βογηδῃβ. Όπ {86 ϱΟή- 

ἱταγ, ὑΠ15 Ἰδησαδρθ ΒΘΘΤΙΒ ἴο Τ16 {ο ὈΘ 

ααϊῷ8 παίατα] απάςθΥ {πο οἰγουτηβύθ 68, 

α5 16 πας ορτίαΙπ]γ τηοβί Ῥο]μδίο, Τὸ 15 

ποῦ ὙΘΙῪ 11αΙσ {]ιαῖ {ιο Ἰεαάίπς 605 

ὑοῦ] ἔταπ]]γ τουοση1βο 89 Γαοί5 οἵ {9 

0356. ΤΉΘΥ Βεᾶ ὌΌθδει ἰδαρηὺ οαπ{]οη 

ὈΥ {πο ἐσοιθ]θ5 ΒΟ {86 Μϑββιϑηΐο 

ἰθαᾶβ Ἰαᾶ ὈτοαρΏί οη ἐΠΟΙΥ ἨΙΟΤθ 1πι- 

Ῥείποις {ε]]οπγ-οοππίτγπηεἩ ; απᾶ {167 

Ῥο]ϊογ παβ {ο ἴσποτο ΟἨτὶςαπΙ{Ψ; ἴο 

οηᾳπῖτο 85 15119 85 Ῥοββίρ]θ αροτί 1, 

απᾶ, θη ᾳπθεοπθᾶ, {ο παπᾶετείαίθ 

ἐμὶν Ιπποπ]οάρθ, Τη ἃ Ίαχσο απᾶ Ῥορι- 

Ιου οἱ 1]κο Ὥοπιο {1ιογ τσ ποτ 

πηποὮ αἰ ΘΟ αἰωαῦ ἐΠοῖτ ο7ο8 {ο 105 

οχἱδίοποθ. ΊΠθη 118 ο]αίπηβ ποχθ ᾱἷ- 

χθοῖ]γ Ῥτοββθά Ἄπροπ ἔπεπα Ὦγ δὲ Ῥαπ], 

{μοαῖτ οἸαταοί6γ ΤΟΥ Τ4ΥΠΘΒΞ, Ώ6ΤΠΡΒ 

8150 ΒΟΙΠΘ οοηβοίθη{ΙοἩ5 ΒΟΓΠΡΙΘΒ, 16- 

ααἰτοᾷ ἔλετα {ο ρῖτθ Ἠϊπι αἱ 1εαςῦ ἃ ἴου- 

πι] Ἰθαχίηρ. Αὐ 811 ϑυθῃΐβ {πο ΤΙΣ 

οἳ {πο Αοΐςβ 15 ααϊΐθ απατο ὑπαὺ {πετο 

πας αἰτοαᾶγ ἃ ΟἨτίβήαα ΟΠχοἩ 1π 

Έοπηθ; {οχ Ἡθ τορτοβοη{ς 89 ΑΡροβί]θ 

38 πιεί Οἱ Ἠ]5 παγ Ὦγ πο ἀεραίαΙοηβ 

{τοπα 16. Ιπάσαᾶ {Π6 πο Ια5ύ οΏαρίθτς 

οὗ {1ο παχτα{ἶτθ 50 «]εατ]γ ΙπᾶΙοαίθ ἴπθ 

Ρτθβοποθ οὗ απ 76ΨΙ{ΠΘΒΡ, ὑμαὺ πο οδ 
Ἰατᾶ]γ ᾳαθεθίοπ {πο Ιποἰάςηῖς, επεη Ἡ 

πο 816 αὖ ἃ 1988 ΠΟῪ {ο Ιπέογρτεί (]θπι, 
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δαᾶα]ϊο 
Οµτιβίαη- 
19 ἴῃ 
Ὦοπ]θ. 

Τ᾽ ΡΑὉΟΙ ΙΝ ΒΟΜΒ, 

πηθηῦ ὮΥ 5ιιοσθδδῖνο τΙπηοΆτς οἱ {8ἱ56 ΟἨχῖδύ. ΟἿ οπθ οοσβδῖοΏ 

ο, απιπ]έ δα Ότο]κατπ ουὖ, απἆ {πο ΘΙΏΡΘΙΟΥ δα 1ϑϑιι64 α σοηοτα] 

οἆ]ιοῦ οἱ Ῥαπϊςμτηθηῦ ασαϊηςὺ Πο τασθ’. ΙΓ {Πῖς οἩοο]ς δα πιαᾶο 

ἔπθπα πηοτθ δι Ια] απ 1655 ἀεπιοησίταίανε, 10 Ὠαά οοτίαϊπ]γ ποῦ 

αποϊῃοτεά ΟῚ γοατηῖησς δου ἴ]λο αἀνοπῦ οὗ ἃ ῬτίπορῬ Ίο 

Ίνας ὑο βεῦ 818 {οοῦ οη {Π6 πεο]ς οἱ ὑπ61 Ἠοπιαη ΟΏΡΓΘΦΡΟΙΑ. Βαῦ 

{πο ΟἨτιςῦ οἵ ἀ]ιαῖγ απΠοϊραδίοης τὰ ποὺ ὑπ6 ΟἨτιςύ οὗ δὲ Ῥδα] 5 

ῬτδασΠμίησ. Οτϑοθ, Ιροτίγ, πο δρτοσαύϊοη οἳ Ίαν, ἐν βιιρτο- 

ΠηΒΟΥ οἱ ΕΠ, ὑπ Ἰουο]]]ης οἳ 81] τοἰίσῖοας απ φοοϊα] οαδίος--- 

ἴηθςο ποιο βἴταησθ ΒΟ ΒΒ 1Π 0ΠαΙγ θασς; ὕμ 6586. Ίγοτθ οοπά1δΙοηΒ 

10) {Π6Υγ πη]σΏῦ ποὺ απάἆ γγοα]ά ποὺ αοοθρί, 

Βαὺ π]ετο Ἰθ. δὰ {αεά, οἶμεςτ ἴδασιετε, Ίο Ε7πιρα- 

ὑηπεᾶ παους {ὉΠ} νι 0λΠαῖτ Ῥτε]αάϊοθ απά τηαᾷθ Ίαγσατ Ο0Π- 

οββ5ΙοΏΒ {ο ὑΠ 617 Ῥϊσοίτγ, τηϊσ]ύ γη ἃ παγ. Το Ῥτοροτῦίοη οὗ 

ε/οηςΏ οοπνοτύς εαἱαίθὰ 1π πο Ἱπριαῦ]θ {ο ἰπο Έοπιαπς”, ποὺ 1658 

1 Βπείοη. Οἰαιᾶ. 25 'πά8ορ Ιπι- 
ρα]βοτθ ΟἨτεβίο αββἰᾶαο ὑππια]ιαιζεβ 

Ὥοπια εκρι]10. Βπείοπῖας Ἠθγο τηα]ο8 

α ἄοαρ]θ παβίακθ: (1) Ἠο «οπ/{ά56Β ἔ]ιθ 

ΏΦΙΙΘΒ Ολτεείαβ δα ΟἨτ]βύας, ΤΕ 

οοπ/{αβίοη παβ ποῦ απηαίητα], ου με 

ἀ1Πεχεποο τὶ ρτοπαποἱαβίοη πας ΠΆΤΑ 

Ῥοτοερίϊρ]θ, απ ΟΠτοβίτβ, “ἰπο ροοᾶ- 

ηβίατρᾶ,) πας ἃ ἐτεαπεπ{ ρτορεχ ΠΕ, 

νηι]ο ΟἨτ]ὶβίας, «ο αποϊηεᾶ,᾽ ποπ]ά 

6ΟΠΥΘΥ πο Ἰᾷοα οὖ 8411 ο α Ἠεαϊπαν 

Ιρηοταπῦ οὗ ο ΟΙα Τοβίαπιοπυ απά 

απαοαπαϊπζοᾶ πια Ἠερται οιβίοπδ. 

ΤΠο παϊσίακο οοπ{ηιθᾶ ἴο Ῥο πας 

Ίοης αἲίοι Βποζοπῖαδ: οοτηρ. δαδύϊῃ 

4γοῖ. 1. Ῥ. 54 Ὁ ὅσον γε ἐκ τοῦ κατήγο- 

ρουµένου ἡμῶν ὀνόματος, χρηστότατοι 

ὑπάρχομεν, Τετύα]]. 4γΡοῦζ. 3 'Όαπα Ῥεῖ- 

Ῥοταπα ΟἨτοςῆαπαξ ρτοηππΜΙα{πτ 8 Το- 

Ῥ18,) αἆ Ναἰ. 1. 3, ΤΠΘορΗ. αἆ ἁιιοί. 1. 

12 περὶ δὲ τοῦ καταγελᾶν µου Καλοῦντά 

µε Ἀριστιανόν, οὐκ οἶδας ὃ λέγεις" πρῶ- 

τον μὲν ὅτι τὸ χριστὸν ἡδὺ καὶ εὔχρηστον 

καὶ ἀκαταγέλαστόν ἐστιν; απᾶ ϱτοη 45 

Ι8ΐθ6 5 Τιαοίαπας, Ιπδι. Ὀϊυ,. ἵν. ἢ 

«Ἡκροποπᾶα Ἠπήας ποπιπῖς τα[ίο θρῦ 
Ῥτορίθχ 1σποταῇΙπτη ΘΤΤΟΥΘΠ1, αἸιΐ ΘΠ 

Πωπηπίαία ΠἨθίοτα Οµτοβίτππα κοἶοπιέ ᾱἷ- 

60Υ6.. ἈῬεθ 8150 Βοθοκὴ 6. 1. 3857 Ὁ, 

ΑΡΡ. 116 ποτά 'ΟμτεβαπαΒ ᾽ αρρεατβ 

1π Αη 6ΕΣΙΥ ΙπδοτρᾶοἨ (Μπεν δήηη- 

θἱιάεγ ἄεν αἴίει 6ηἱδέελ τ. Ῥ. 14, 01611. 

1Π60Υ. 4426), ΏΘΙΘ Ποπίοτοτ 16 Τὺ ὉΘ 

δι ΏΤΟΡΘΥ ὨΒΙΗΘ. Αὖ 811 οτεπί{β ἴ]ιο ἆθ- 

βἰσηαῦῖοηυ  Ομτ]βίαπ ᾿ σοι] Πατᾶ]γ Ὦο 

εκροοῖοᾷ οἱ ἃ πιοπατηθη{ῦ οἱ {15 ἀαΐο: 

{0χ ΟΥ̓ΒΟΥ ἨΔΠΙΘΒ πὶ {86 Ιπιβοτίρί]οῦ 

(Ώταξδας, Απζοηια) ροϊπέ ἴο {86 ασο οὗ 

{ῃ6 6αΠθ» Ο886818. Μ. Ἠεπαπ (1,68 

ἀπθίΤεξ, Ὁ. 234) 15 πτοης 1η βαγίησ ἐπα 

ἴπθ ἱογπΙπαθΙοἩ. -απας Ῥούταγς ἃ Τοπ 

οτ1ᾳῖπ. (Οοπιρατθ Ῥαρδιανός, Ἱραλλιανός. 

(2) Τὺ Βθεπα5 ρτοῦαβ]ο {παῦ {πο ἃϊ5- 
ἴπχραποῬϐ πΠΙοἩ Βπείοπῖας Ἠετο αδἰτ]- 

Ῥπίθς {ο {86 Ἱπβίσαίίοη οὗ βουὴ. 9Ἠ6 

ΟΠτοβίαβ (ος ΟἨτὶδίαβ), απάειρίαηάἴπς 

1118 88 ἃ ῬΙΟΡΕ6Γ ΏβΙΠΘ, Π6τθ τθα]]Υ 

οαπςοᾶ Ὦγ τατίοαβ ΘΟ οὐ] Πρ τΙΠΙΟΆΥΒ 

οὗ οἰαϊπιαηί{ς {ο {πο ΜοεριαἩς]ΗΗρ. Τεί 

ΘΥΘ 1η {18 68806 πο ΤηΑΥ {αἴτ]γ ϱπρ- 

Ῥο5ο ὑπαὺ {π6 {πο ΟἨτ]ςύ Ἠε]ᾶ ἃ Ργο- 

πη]πεη{ ρ]αςθ ἴῃ ἴηθεθ τεορογῦβ; {οχ Ηθ 

πηαβί Ἠατο Ῥθεπ ποῦ 1655 Ἐπονη αὖ {Π|15 

πιο {λατ Αη οὗ {πο {α]δο Οτὶςίς, 

3 Τηο οὐ] βἰτιο]γ Φεπίδῃ ηαΠΘ 18 

Ματ; Ὀπὸ Ααιζϊα απᾷ Ῥπβοῖ]α ατθ 

“Ὡπκπϊκωκι πλ μ-.... 
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ἴπατ {Π6 οὗνίοις ποίῖνο απἀ Ὦοατῖησ οἵ ὑπ6 Ἰεζετ 1056], Ροϊηίς 

ἰο ἴλο οχΙδύεηποο οὗ ἃ Ίαχσα, ρεγῃαρς ἃ Ῥτεροπάρταπσ, ο ογ/]ς]ι 

εἰεπιεπῦ ἴῃ 11ο ΟΠατο] οἱ {λα πιαίτορο]5 Ῥε[οτο δῦ Ραα]5 αττῖνο]. 

Τ]μθςο ΟἨτίδίῖαπς οὗ ὑῃΠ6 ΟΙτοαπηοϊθῖοη {ο; ἴπθ πιοβῦ Ῥατί οἶγεὰ 

ΠΟ βρΙτι ια] αἱ]εσίαπορ {ο {π6 Αγροβίιο οἳ μα (επί]6Β: βοπ1θ οί 

ἴποπι Ἠαά οοη{εςδεά ΟἨτὶςσύ Ῥαέοτο Ἠϊπιϊ; ΠΙαΏΥ πο ἀοαλὈῦ Ἠετο 

ΤΊΡΙ 1η λαῖτ αἆποτοηποῬ {ο {π6 Ίαν. Τὸ ποι]ά 5εοπι αξ ἐποισῃ 

δύ Ῥατ] Ἰαά Ίοπο ἆσο Ῥθου αρρτο]ιοηκίνο οἱ {πο αὐθίιιάο ἔ]ιοςα 

7 οη15Ώ οοηνογίς πη]σ]ᾗέ α58ατηο {οπατάς Ἠϊπι, ΤῊ οοποΙΠα{οΓγ Τμοίς ορ- 

ἴοηπθ οἱ πο Ἐριςί]θ {ο ὑπ6 Ίνοπιαης---οοποΙΠαἴοτγ απά γεῦ πη- ... μή 

ΟΟΠΗΡΓΟΠΗΙΡΙΏς----Β6ΘΠ18 Ἰπέθπάθά {ο ἀϊδατπι Ῥοβδίρ]ο οβροβίδΙοἩ. 

Ύας 10 ποὺ {818 σ]οοπαγ {οτοροά]ησ 4150 γἨΙοὮ ονογο]οιάεά ἢΪ5 

Βρισῦ θη Π6 Πτεῦ 5εὺ {οοῦ οὐ πα ΤίαΙΙαη βΊιοτο ο ]ιαά 

6οοἆ τεᾶδοη {ο Παπ] Οαοα πὰ ἴακο οοπταρο, θη Ίο Ίγαξ 

πιθῦ ὮΥ οπο ἀεραίαῦίοη οὗ Ῥοπιαη ΟἨτ]κίαης αὖ ἴπο Έοταπα 

οὗ ΑΡρΡρΙα8, ΏΥ αποϊΠετ δὖ {π6 Τητεο Τανοτης”, Τί τας ἃ το]ῖοξ 

{ο Ηπα {Παῦ 6οπ1θ ΠΙΘΙΙΡΕΥς αἲ Ἰεαςί οἵ ὑπ6 Έοπιαη ΟΠ ΤΟ. Ίογο 

{ανοιταβ]γ ἀἱδροβεά {ογατάς ἢ], Αὐ αἲ] ονεπίς 15 {θατς Ἱγογθ 

ποῦ υμ{ουπάεά, ἃ5 αΏρεατεά {Τοπ ἴμο εεαπε]. Ηΐβ Ῥο]ά δᾶνο- 

οποΥ οἳ πο ΠΌΡΟΥ οὗ [86 (Ἀοβρε[ Ῥτονοκοά ἴμο ἀθίοτπιϊποά 
απηἰασοηίδπη οἱ {Πο «παίζει. 8 οἂπ ΒΑΓ ἀοαλρί {ο π]ιαῦ 

οἶαςς οἵ {θασ]ιοτ5 μ6 α]]αάος Ίη πο Ἠρίςί]θ ἴο ἴμο ῬΠΙΠρρίαης α 

Ῥτεαολίησς ΟἨτὶκύ οἱ οπνΥγ απἆ είπα, ἵπ α [αοΐϊοας αριτῖί, οπ]γ 

{ΟΥ {Π6 Ῥαχροβο οἳ Πηγατθπρ Ἠ]πα, οΠΙγ {ο 1Πογθαδθ Ἠϊ5 απσα1ς] 

απᾶά {ο τεηάετ Ἠ15 οαΙη5 ΤΠΟΤΘ σα]1ηο, Απ Ιποϊάοηπία] ποίῖσος 

ἴῃ απΠοΐμασ, ῬτοβαβΙΥγ ἃ Ιαΐογ ορίςῦ]ο, Ἱντιθίοη αἱδο {Τοπ Ἠοππα, 

τουθα]ς {Πο ΥΊι]εηοο οἳ μῖδ ορροβίὔοη 501} πιοτο οἸδατ]γ. 

ΟΕ αἰἱ ἴλο «αον1δῃ ΟἨτὶραης ἴθ Ἠοπιο ἰῃμο Αροβί]ο οπΏ παπις 

8150 σου] ἵη 411 Πκο]]ιοοᾶ Ὦο 7678. 

1 Αὐ {πο βγρὺ ἄαγ οὗ Ῥοπίεοοςί οἱ ἐπι- 

δημοῦντες Ῥωμαῖοι, Ἰουδαῖοί τε καὶ προσ- 

Κπονη ο Ἠατθ Ὀθθ 9685. Βί Ῥαι]β 
ἐΚΙπΡπιΘΠ᾽ 8150, Απάτοηίσπϐ, ο απῖα (7 π- 
ηΙαβ0), απᾶ Ἠοτοάᾶῖοπ, πας Ἠαγο Ἐο- 
Ἰοηροᾶ {ο ἐλ]β τασΘ, πὙΠαίθτογ Β6Π50 ὙΘ 
Α{{βΟἨ {ο {πο πποτᾶ «ΚΙΠΡβπιεΠ. ΑΡρε]]ο5 
ἴοο, Ὁποῦ ποῦ ἃ αἰτῖοί]γ Φ θυ 85. παπηο, 
πας {πθ(ιθΏΜΙΥ Ὦοχπο Ὦγ ἀονβ. 1 
ΙΠΟΥΘΟΥΕΣ {19 Ατςζορα]ας πιοηΙοπεᾶ ἴῃ 
Υεγ. 1ο Ῥε]οπραᾶ {ο {86 {απα!]γ οὗ Ἠοτοᾶ, 

38 ΒΘΟΠΊΒ πιορδί ῬχοβαῬ]ο (560 ἢ. 172 54.), 
θη {1ο παθπιΏοτβ οὗ / 115 Ποτβε]ιο]ά 

ΡΗΠΠ.. 

ἤλυτοι, 819 πιθηζ]οπθᾷ ΑΊΠΟἨΡ {Π056 ΡΥθ- 

βοπῦ, Αοὐβ 11. το. Τη {ο Ἐρίβί]ο {ο {ιο 

Ἡοπιαπβ δύ Ῥαπ] ϱα]αίθβ οργίαϊη Ζ6υ/ῖς]ι 

ΟἨτ]βίαΏΒ, πο Ίπθχθ «Ῥοδίοτο Ἠϊπι ἴῃ 

Οὐτ]βί,) χτὶ, 7. 

3 Λοίβ ΧΧΥΪΙΣ. χς. 

5 ΡΕ], Ἱ, 15----18. 
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Τ]1αἳχ σε8- 
1918 ῬΥΟΒ6- 
Ἰγύϊβιη. 

Τ]ηο (ο6ηπ- 
116 ΟΕτῖβ- 
{188 πε]- 
οοπιθ 80 
Ῥαυ]. 

51 ΡΑΌΙ, ΙΝ ΒΟΜΗ. 

ὉΠ Γ66 οη]γ 85 τεπ]αϊηῖησ ἰεά[αδί 1π ἴ1θ σεηοτα] ἀεδετίῖου; Ατςί- 

ΑΤοΏ5 15. ΟΥ οοπιραΠΙ6Ώ 1η ἰτανο] απά ἴπ οαρίϊνΙῦΥγ, Ματοιας 

ἴηο οουβῖη οἱ Ἡ]6 {ΟΤΠΙΘΓ ΠΙΙΡΦΊΟΠΑΤΥ οο]εασας Ῥαγπαρας, απά 

16518 5υτηαπηεά {πο “80. “Τη ἴπεπι μ6 αάάς {δε]πο]σ, “1 

{οιπᾶ οοιη{ογί). |] 

Βαὺ 1 {πεςθ δεοἰατίαης τοαςο]α{εἰγ ορροξεά δύ Ρα], {86 0 πετθ 

Ἠατά]γ 1685 Ζεδ]οις ἢ Ῥγθαομίησ ΟἨτ]δῦ. ΤῊ Ιποεπνο οἵ τ1νβ]τΥ 

σοδάεά ἴἩετη ΟἹ 0ο {65 6ΧΕΤΡΙΟΠΡ. Τηεῖτ ΡΌΒΡΘΙ Ίας ἁπατ[εά 

αηἀά πι λ]αζεά; 16 Ισποτεά {πο Ῥτιποῖρ]ο οὗ ΠΌΘΟΥ ν/ΙοΏ γα 

ο ΠΠ {θαΐατο οὗ ἴῃο σὰ (ο8Ρε]: Ῥαῦ {λοισ]ι Πεῖτ πιοΙνεΒ 

ποτθ μας ὉΠ ΟΥ ΠΥ απά ἰῃΠαῖτ ἀοοίτῖηπο ἁἀῑδιοτίαα, 511 “Οητὶςὺ 

88 Ῥγοασμεά: απά {ος {Π18 οα.156, βπιούπετίης αἱ] Ρόταοπαὶ 

{οε]ιησ, {πο ΑΡρορῦ]ο οοηβίταϊηεἁ Ἠ]1πιβδο]{ ὑο τε]οῖοο”. 

2. ΜδαππΠΙ]θ απποησ ἴηθ (πεπ/]]ε5 Ἠ]5 Ῥγεασβίποσ Ώοτθ ΠΊοτθ 

ααπόάαηπῦ απἀ Πεα]ύμ]ατ ἴσα. ΑΦ Ὦο εποοιπί{ετεά 1Π {86 εχ]δί- 

ης ΟΠ τοῦ οἵ Ώοπῃε {μ6 εὐαΏροτη τεβΙδίαποθ οὗ ἃ. οοπραοῦ Ὀοάγ 

οἵ ο αάαϊῖο απἰασοη]ςΐς, 5ο 8150 έπετο θοῦ ἀοαρί]ες ΥαετΥ ΠΙΒΏΥ 

πΏοῦθ πποτθ Ἠβετα ΟΠ συ ϑύϊϑη ταῖπ]ησ Ῥτορατεά ἔμετα {ο πγε]οοπ]θ 

Ἠϊπῃ 85 ἐ]αῖτ ]εαάςτ απἆ σα]άθ. Τῇ οοηβίαπὀ οοπιπιαπ]σαδίοη Ί85 

Κερί αρ ΥΠ ο ογΙδα]6τι, ὑμ6 {ποιες οἱ ΙΠίετοοατςθ τ] {ο 

οἶθ]ες ΒΟ Ὦο ἨΙπιδε]ξ Ὠαά οναησε]ιζαεᾶ, η Οὐ απἀ 

ρ]ιοςας ἴον Ἰηκίαπορ, Ίνθτο ΘΥ6Π οτοαίογ. Τ]ο Ὀγτίαπ Οτοπίθς 

ΜΉΘ ἹναδΏαεά {νο γα] οἵ Απίϊοοαμ πο πιοῦμετ οὗ επί] 

Οµηικιοπάοπι, θη 16 ππο]θά 1.5 γαίοτ να πο ΤΊΡΘΥ, 

αβ8ιτθᾶΙγ Ῥοτο ὑβι0 6 7 ΒΟ ποβ[ετ ΓγεισΏί απ {πΠ6 5οαπη απά 

γο[αςα οἵ Οπεηίαὶ Ῥτοβίσαογ, ἴῑο ἀοσταάεά τε]ισίοΏς απαᾶ 

Ποεηίῖοις πηοτα]ς οὗ Αδια᾿. (κεπ]ο ΟἸ ΒΟ ΔΉ Ίνα ποὺ 1685 

[αλυ]ν τερτεεεηίθά ἴῃ Ὥοπιε {Παπ ο πάαϊο ΟἸγΙβυϊδηϊγ. Τῇ {ποτ 

ὝΘΥΘ 8ΟΠ1Θ Πο Ῥγοασμοά ΟἨτὶςί οὗ ΄εηνΥ δηὰ «τής, Πετα ΊγθΓθ 
οίπετς ὙΠΟ Ῥτεαο]εά Ἠϊπι οἵ « σοοά-]]. ὁ 

Τῃῆας αιάθά απά εποοιτασθάἁ, ὑμ6 Αγροβδῦίο Ῥτγοβθοαίθά ἢ15 

ποτ] απ]οης [Πο (εη]ε νι βίσπα] απἆ τρια 8αο0θ655. Τη 

1 00]. ἵν. 1ο, 11 οἵτινες ἐγεήθησάν 3. ΡΠΙΙ.Ἱ. 18 ἀλλὰ Καὶ χαρήσοµαι. 

μοι παρηγορία. ΟοπΠΙΡ8ΣΘ {1ο ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ ὃ αν. ϑαΐ. 11. 62 “ ὅᾶτα ρτ]άεπι 87- 
αποὐεά ΔΡΟΥΘ ἔτοπι Αοΐς χχυἹἝ[, 15 εὖ τας ἴῃ ΤΙθΘ τα ἀρῆπχι Οτοπ{θςΒ οἷο. 
χαριστήσας τῷ Θεῷ ἔλαβεν θάρσος. 
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«πο απαγύετ5 ο5ρεοΙα]]γ ἴμο τοβα]έ5 οἵ Π15 ἸαβοαΤβ ηαΥ θα ἰτασθά. Ἠί5 βαο- 

Τπο Ῥταίοτίαη 5ο]άϊ6τς, ἀτα[ιοά ο βαοσθββινεΙγ {ο σαατά Ἠϊπα ος 

απᾶ οοπςγαϊηοά γΥηΙ]6 οη ἀπίγ ο Όθατ Ἠ]πη ο1ο5ο οοππραῦγ, μά 

οβΡοσίτιπ1{16Β ο{ Ίθατηῖησ Ἠϊς ἀοοίτίηπο απἀ οὐβετνίησ Ἠ]5 ΠΙαΏΠΟΥ 

οὗ 146, ΒΟ Ὕετο οετίαϊηΙγ ποὺ πιὐπουῦ ἔγαϊν, Ἡο Ἠαά ποὺ 

Ῥεεη 1Π Ὦοπ]θ ΤοΤΥ Ίοησ, Ὀοΐοσθ μα οουἹὰ Ῥοδβὺ ὑπαὺ Ἡ]5 Ῥοπάρ 

66 ποὺ Ίηετα]Υ πόσα Ῥαῦ ποπη 1π ΟἸεϊϑῦ (Πτοασποαῦ ἴ]α 

Ρτοθοτίαη συατά’. ΤΠ {Π6 ρα]ασθ οὗ {ο Ορατς {οο Ἠ]5 ᾿Ἰπῆποποθ 

ἵας [6]0. Τὸ 6οεπι5 ποὺ Ἱπρτοβαδίο ὑπαὺ πει Ίο αττινθά 1π 

Ὦοπιθ Ἠο {οαπά απιοηΏσ {Π6 πἹεπΙΏοτς οὗ πο Ἱπιρετία] ΠουβδοΠο]ά, απᾶ ἐθ 

ΝΠοίμοτ βΊαγο ο {ΥΘ8ΦΠΙΘΏ, 8016 Πο Ἠαά αἰτοαάγ επιρτασεά αχ 

πο πουν [αἱ] δᾶ « «θασο]γ 1 ΤΘΙσΟΠΙΘ( 145 οοπ]]ησ. ἩΗ15 6ΠΘΤΟΥ 

σου] Ῥο αἰἰτασίεὰά {ο {15 Ἱπιροτίαπύ Πειά οἱ Ίαροατ, Ψετο απ 

ορεηίηςσ 88. αἰτθαάγ πιαάθ απά Π6. ΕΝ βϑοιγοά γα]ααὈ]ο 811168. 

Αὐ α]] ογοπ{ς, υυιθτηρ' ἔγοτα Ώοπιο {ο ἃ ἀῑδίαπό σματοῖι, Π6 51}Ρ165 

οαῦ { ἔγοσῃ. 16 σοποτα] ε εα]αίαί]οη ἴμο ΠΙΘΠΙΡΕΙ5 οἵ Όοεανς Πο 5 Ἠοι5ε- 

μο]ᾶ”, 88 8, Ροάγ Ῥοῦμ Ῥτοπαϊπεηύ οποΏσ] {ο ἆοδοινο ἃ. 5ρεοΙα] 

βδ] αὐδίϊοη απά 5ο γε] Έπονη {ο 18 οογγοκροπάοη{ς. Εναῦ πο 

οχρ]απαίίοι Ίγας πϑοάοά. 
Οεσαργίηπσ ἐμοςο πο ἰτοπσ]λο]άβ ἴῃ ιο 6ΠΕΙΑΥ 5 06ΓΓΙ{ΟΥ, 

Ἡθ πγοα]ά πού Ὦο εἰαε]ς {ο Ῥαδῃ 15 οοπαπεςῦ {ατίμοτ. ΟΕ ἐπ6 

εοοῖα] ταπ]ς, οὗ ὑπ6 τας απἆ το]σῖοη Τοπ γΠΙοὮ Ἠ]5 οοπνοτίς 

ΘΓ, ΟΠ ΘΗ ἀταννη, Ὑο Ἠανο πο ἀῑτθοῦ Κποπ]εάσο απά οαη ΟΠΙΥ 

μαζατᾶ ἃ οοπ]θοίατε. ὙΥαῦ νο οαη Ἠατά]γ Ῥο Ἠτοης Τη αβεαπηῖησ 

Όναί {π6 ΟΠατοἩ γγας ποὺ σεποτα]Ιγ του θα {τοπι ὑπ 6 Ἠϊσ]ον 

οἸαβ5ος οἵ εοοϊοίγ απά ἴῑιαῦ ἴμο ταογαϊίβ Ἴετο {ΟΥ {1ο πιοδύ 

ρατύ (τοε]ςς ταί]ιοτ (Παη Ὦοπ]αΗΒ. 

ΟΥ̓ 119 {αοῦ ἰλαῦ {ο ρυϊταϊἶν Οτο] οὗ ο πΙοίτοροΙ5 ἄτοοϊωπα- 

Ῥο[οτο απἆ αξίοτ Φύ Ῥατ]ς νἱβὶῦ Ίνα ομϊθῆν (τοσα  ἴἼετο 15 ΠΟΤΑΝΕΣΙΣ 

αὐ1ϱ[αοἴίοτΥ δυϊάθποοῦ, Τ]ο κα]αίαξίοης ἴῃ ὑΠ6 Ῥοτήδη Ἰαύΐέος οοη- ο πεσἒιι 

(αἱ νοτΥ {ουν Ὀαὺ ἄτοε]ς παπ1θβ, απά θυ {πο οχοερίῖοης Πατά]γ 

ΠΡΙ ἴλο Έοπαη Ὀϊτί] οἱ {ποτ Ῥοββθββοις. Τῃο (πτοαε]ς παΐΙοη- 

1 Ῥμ]]. 1, 13. 8566 {π6 ἀθίασ]ιοᾶ ποΐθ. Ῥοβὺ Ψτίδοις. Ἀεο ἴου Ιπβίαποο Ὑορί- 

3 ΡΜ. ἱν. 22. οοὐὐ ΠΗἰδίογὴ οἱ ἴ]ιε «αποπ Ῥ. 244 54.» 

ὃ Πρ τοοῖς οὐἱρίῃη οὗ {Πο Ώοπιαπ απᾶ Μήπιαπ Τα Ολγὶκϊαπίίή τ. Ῥ. 
ΟΥ] 15 ΠΟΥ ϱοπετα]]γ α]]οπνοᾶ Ὦγ {ιο 27 μαα. (1863). 

2... 
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Βοοῖα] 
γαη]ς οὗ 
ἴπο εατ]Υ 
ΟΟΠΤεΓΙΒ. 

ϱἩτ ΡΑῦΌΙ, ΙΝ ΠΟΜΠΗ. 

ΠΥ οὗ ὑπ οἸνατο] 1η {ο ςαοοθεάϊησ ἃσες 15 5011] πιοτθ οἸεατ]γ 

ϱθοη. Ἠοτ οατ]γ Ὀϊεμορς {ος 8εγεταΙ σεπεταίῖοης πη δι ΥετΥ {6ΥΥ 

αχοθρ{ῖοΏβ Όθαι (πΤθε]ς παπηθθ. ΑΙ ες Πθεγαύατο {οΓ ηθασΙγ 

ὕνο οθηθητῖος 15 τοῖς ΤῊ ΕΠτεί Τιαῖπ νεγδίῖοη οὗ {86 Φοτίρ- 

ἔπτος Ίγας πιαάθ ποὺ {ογ Ώοπιθ, θαὺ {οτ ὑπ Ῥτουῖπσςθθ, θβρεοῖαΙἰγ 

{ου Αῄΐοα, Ένεη Ἰαΐετ, ἴμο 1]]-ερε]ῖ, τ]]-υτιδίοη Ιπβογ]ρίοης οὗ 

ο οαὐασοπιὈς, γη ἐΠεῖτ εἴταησο Ιπζετπλϊησ]ίησ οἵ (τθε]ς απά . 

Τμαϊη οΏαγασῦετς, 8ο ἰλπαῦ ἴπο οἨιτοὮ πα ποὺ γεῦ ΠΥ 

ηαἰΙοηπα]]σεά. Ῥου)ί]οβς απ]οηπσ δῦ Σα11]5 οοηγοατί5 ΊΘΓΘ ΠΙΏΥ 

πο ΒΡΟΙΚΘ Τιαη ας ὑΠ61 πιοίμεγ ἴοησαθ: ἴπο βο]ά]εις οἱ [ῃ8 

Ῥταίοτίαη σιατᾷ {ο Ἰηδίαποθ σου] Ῥρετῃαρθ Ὦθ πηοτθ [ἰδ] ]8ῃ 

ἴπαη (Τθεῖς. Βαὺῦ (Παρα γγετο ποι  {Π6 ΤΟΥ͂Θ ΏΙΠΙΘΤΟΙ5 ΠΟΙ 

πα πηοτο Ἱπῃαςηδ]α] πποπηΏετς οὗ {π6 ΟΠατοἩ. ΤῊ (πτοε] Ἱποτο 

186 πιοεῦ επετσεί]ο, α5 {Π6Υγ Ίποτο 8150 {16 πιοδὺ Ιπζε]]σεηύ απά 

επαπ ης, οἱ {πΠ6 τηϊάἆ]θ οἶαδδος ἴῃ Ὥοπιο δὺ ἴπίδ ὑπηὴθ. Τ]9 

βαοοθβς{ι] ἰγαάσδπιση, ὑῃ6 51.116 ατῶδαΏς, ὑπ 6 οοπΠάςεηί]α] 5ετ- 

ναπῖδ δα τείαϊηοτς οἱ πο)]θ Ἡοιςες---α]πιοςύ αἱ] ο δούϊνιυ απἆ 

επύετρτῖςο οὗ Όλο οοπΙπιοη Ῥθορίθ πΠθίῃεγ {ογ σθοά ΟΥ̓ [ΟΥ̓ εν]]---- 

| πετο ἄτεεἷ’. ἀραϊηβὺ ὑΠ8 5αροτίοτ γϑυβα ΠΥ οἱ {1ιοςο {οτεῖση 

Ἱηίταάςτς {θα πδύϊνθ Ῥορια]αίΙοη Ὑ/8β ῬοιεΓ]θ6β8, απά 8. σεηεταᾶ- 

ἴοη ]αΐοτ {Π6 βαΏὶςύ οοπηρ]αῖης Ιπάϊρηαη{]γ ἐἶναῦ Έοπιε 16 πο 

Ίοησαι ῬοπιαἨ”. Έτοπα {Π18 ταπῖς 1Π 118, ἔγοπι {Πο πη]άά]ο απά 

λεν οἶαςςος οἱ εοοϊοίγ, 10 Β6εΠ15 Ῥτοβραριο ὑμαῦ ο ΟΠατοῃ 

ἀταν; ΠΟΥ Ἰατσεςύ τεἰη{οτοεπιεηῦ5. ΤῊΘ πιεπιθοτς οἱ ἴπο Ῥοπιαπ 

ΟΒυτοῦ βαϊαύθα τὼ δὺ Ῥαμ]ς Ἠριδί]ο σου] αβεατθᾶΙγ Ῥοαξδῦ πο 

Ατὶςίοοταθῖο ἀεεοσηῖ, νυ]είμεν ἔτοπι Πο ρτοαά Ῥραΐγιοῖαη ος 86 

6 Ἱα]1Υ Ῥτοιά Ῥ]ορεῖαπ {απη]105. ΤΠΕΥ Ὄθαγ αρείατύ ΏηαΠῃΘΡ, 

ΠΙΟΡ{ΙΥ (ἀΤθοῖς, φοπιθίΊπαθς Ῥογγουγοά {οπα παίατα] οΏ]θοῦξ, 5οΠ1θ- 

Ώπιος αἀορθεά {οπι ἃ Ῥᾶσαη Ἠθτο οἱ ἁἰπιπΙΐγ, 5οπιείῖπαθς ἆθ- 

σογΙρῶνο οἱ Ῥοϊδοπα] αιια[ες ο; αἀγαπίασες, Ίσετο απἀ ἴ]οτο 

ὕΠ6 ΒΙΤΠᾶΠΙΘΡ οἱ 6οΠ1Θ ποῦ]θ {ΑΠΙΠΥ ο πο] {116Υ Ίνεταο ρειΏαρς 

αὐίασῃοαά α5 βΊανες οὐ Πγοεάπιοπ, Ῥιιό Ἠατά]γ ἴῃ αΠΥ ο,δε Ῥοεατίης 

ἴ]ιο βύαππρ οἱ Πϊσ] Ἠοπιαη απθϊα(γ'. Οἱ Ῥοπιο, ποὺ 1655 ἐλαη 

1 566 θβροοία]] σαν. δαὶ. 111, 3--- 2 σαν. δαῖ. 1Π. 6ο ΄Νοη ῬΡΟΒΒΌΓΪΩ 6116, 
δο. Οοπιρ. Ἐτιοά]ᾶπάςτ ἐἐεπφεδο]ῖε]ίο  ΟΩπϊχήθβ, ἄτασοβτα πτβθπ1,) 

Τ0π18 1. Ῥ. 6ο βᾳ. (ο. 2). } Ἐσαπιρ]ερ οἳ {π686 ἀῑβετεηί ο]αββ6β 
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οὗ Οοσίπ{]ι, 10 τηυδῦ Ἠανο Ῥοεεη ὑσαθ, ὑμδὺ “ποῦ ΙΠΑΠΥ 15ο α[ίοτ 

8 Βθδῃ, ποῦ ΤΙΑΠΥ Ῥογμοτία], ποῦ ΠΙΑΠΥ Ἠϊση-Ροτη) ὙΘΓΘ 

οα]]οᾶ”. 
Νοῦ τηδηῦ, απάἆ γεῦ Ῥετπαρς ἃ {6ι. Όπ π]λαῦ στοαπάς απιά 6οπγογέβ 

ἢ ν]αῦ ὑσαύῃ Πο στοαῦ Φύοῖο ΡΗΙ]οδορΏςτ απάἁ ςἰαίεσπιαπ Ώας κιόνων 

Ῥ6θη οἸαίπιθά 85 ἃ 5ἶσπαί ἰγιαπαιρΏ οὗ {πο Θο5ρ6] 1 5811 Ίανο {ο «85595. 

. ΘΟΠΒΙΔΘΥ Πογθαΐίοσ. Ἱεροτί Ίαδ βΙο]]οη {Π6 11ϑὺ οἵ Βιοϊηδῃ οοἩ- 

γοτῖς γη ΟΥ̓ΠΘΥ ηαΏιθς ΒΟΔΙΌΘΙΥ 1655 {απ1ος5 {ου ὑΠ61} γΙτίαος ΟΥ 

ἰμαίγ νιοθ. Τὴ Ῥοεῦ ΊμασαἨ, ἴμο ῬΗΙοδορΏος Ἡριοίθίας, {ῑια 

Ῥοψετία] {γοεάπιεη Νγοῖββαβ απά Εραρητοάίθας, {Π 6 6πιρεγοΓ᾽5 

Ἰη]βίγθςςες Αεΐο απά Ῥορραα”, ἃ 5ἰταησθ ΠΙΘάΙΕΥ οὗ σοοᾷ απά 

Ῥαά, Ἰαγο Ῥεοει Απερύ ὮΥ ἰταάΙοη ος οοπ]θοίατο 1Πίο ὑμαῦ οαρα- 

οἶοις ἆτασ-πεῦ ΠΙΟἨ ΄σαΐμαις οἱ εΥετγ Κιπά. Έοτ βαοἩ οΟΏΥΕΓ- 

ΒΙ0Ώ8, ΒΙΡΉΪΥ Ἱπιρτοραρ]ς τὰ ἐμοπαξοῖνος, ἴἶοτο ἶς ποῦ ἃ εΠαάοι’ 
οἵ ογιάεποθ. Ὑεῦ οπθ ἸΠ]πβίτιοιθ οοηγετό αὖ Ιεαςί 568ΘΠ15 {ο 

Ώανο Ὀθεη αἆάθά ᾖἴο {ιο ΟΠατοῃ αροιαῦ {115 {ἴπῃα, 

ταοῖπα, ὑμ6 πο οἱ Γ]ααίαδ ἴῃπθ οοΠπ(Ίθτος οἵ ΕΒπίαϊη, γα 

αιταϊ]σποά οἵ “{οτεῖσα 5αρειβύΙοη. Ώε]νετοά οὖετ {ο ἃ ἆο- 

τηθϑῦϊο ὑπΠραπα] αοοοτάΊησ ο αποϊεηῦ Ἴδασθ, 5Ώθ Ίνας ἰπιεί ὮΥ 

ΘΓ Ἠαδραπά 1η ῬτθοβδεποῬ οὗ Ἠς6γ το]αὔΙοηΏδ, απά Ίπαδ Ῥτοποιηποθᾶ 

Ῥγ Ἠϊπι Ιηποοθηῦ. Ἠετ στανθ απἆ εαά ἆθπιθαποιτ ({ου 5ο ὭΘΥΘΥ 

αρροατεά Ὀαὺ 1 ἃ ΠΙοΙΤΗΙησ σατΏ) ας οὈδετνεά ὮΥ 81}. Τ]ο 

υη{ΙΠΙΘΙΥ απ οτε] ἀἆθαί]ι οἵ Ίαν ἔθη ο α]1α Ἰαά ἀταννη ἃ ε]οιὰ 

οὖεχ Ἠετ 16, πγΏΙο] Ίγαδ Ώθυεγ ἀΙδειραῦεάὀ, Οοαρ]εά ἢ {88 

οΏβτσο αἰτεαάΥ πιεηύ]οπες, υπ] ποῄῖορ 5ασσεδίς {παῦ εἨαπηϊησ 

ΒΟΟΙΘΟΥ 586 δα κοιισΏῦ οοηδοἰαθῖοπ απάθγ ΠΟΙ ἆεορ ΒΟΓΓΟΥ 

η 86 ἀυΐιο5 δῃὰ Ίορθ οὗ {μ6 (Ἀοβρεί”. Αἲ αἰΙ ενεηίς α 

σθηοταῦΙοη Ἰαΐετ ΟἨτίςΠαπΙγ Πα πνοτ]καἆ 105 γγαγ οΥοη 1Πίο {ιο 

Ἱπηρετίαὶ {απ111γ. Ε]ανίαδ ΟἸεπιεπς απά Ἠϊ5 πο ἘΊ]ανία Ώοπη]- 

Ῥ οπιροπ]α Ῥοπιροπί8 
ἀχδοίπα. 

οὗ ΠΙΠΘΡΒ Απιοησ ὑπ 6 Ῥοπιαπ ΟΠτίβΠαΠΒ 

41θ: Βί8οἨσΑ; Ἠθττπςθβ, Νοθτοας; Ἐρα- 

Ὠθίιβ, Απιρηαίαςβ, Ὅτραπαςδς αμα, 

ΟΙαπᾶΐα (2 Τΐτα. 1. 21). 

1 τ ΟοΣ. Ἱ. 26. 

3 999 Ἐ]οιτγ ϑαΐπὲ Ῥαιῖ οἱ δόπδηια 
Ἡ. Ῥ. 10909, 8πη4 {89 Τ6[ΘΓΘΠΟΘΒ ἴλοθ 

Εῖτει. 

ὃ Ταο. ΑπΠ. κ. 32. Τ19 ὑσὶ] {οο]ς 

ῬΙδοθ ἵη {1θ 7θΑΥ 57 ΟΥ 58, 1.6. δροιὺ 
86 παρ πῆθη ὑπ Ἠρίβί]θ {ο {86 Βο- 

ΤΗΗΒ πας τ 6, Ὁ ἃ 5ΟΠ10 [766 7θΘ8Σ8 

Ῥοΐοτο δύ Ῥϑ]}5 αττίνα] ἵπ Ὦοπῃθ. 

4 ΤῊΘ “βαρογβύϊίο οσίογηα᾿ οὗ Τασῖίας 

ἴῃ {815 Ῥαβ8βασο Ἠ88 Ῥθεπ οσρ]αϊποᾶ Ὦτ 

Τηρβίαβαπᾶ οὐμεχβα[ύοχ Ἠ]πα αβτο[οττίηρ 

{ο ΟµτιςΠαπΙ(γ. ἈΒθθ οβροοϊα]]γ Μετί- 

τα]θβ ΗΙβίογι! οἱ ἰ]ιο Ινοπιαπδ στ. Ρ. 1734. 
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Οἴαποπε {1118, ὈοῦἩ οουβῖης οἱ Τοπιαπ, Ίπετο αοοιδεά οἱ /αὐπεῖδπι᾽ απά 
απᾶ Γοπη- 
{1118. οοπάσπιπεά ὮΥ ο ΘΠΙΡΟΤΟΓ. 0Πεπιεπβ Ταά οηΙγ ]αδῦ τεβισηεά 

οΏ]οῬ α5 οοηςδα]; απἆ 15 δοη5 ἢδα Όδεη ποπη]ηαῦεά 5µοςΘΒΒΟΤΒ Το 

ἴῃθ απηρίτθ. 

{ο οπθ οἱ {πο 1β]απᾶς. 

Τπο Παδραπά πας ραὺ {ο ἀεαῖῃ; ὑπ6 π]{θ Ῥαπ]δ]οά 

Α]]οπ]ησ μοῦ {πο ΘΙΏΡΘΙΟΥ βαοτ]ῃοθά 18 

ΚΙΠβΠΙΩΏ οἩ ἃ “τηοϑὺ ἐπινία] οπατσε, {πο Ἡοπιαῃ Ῥίοσταρῃειτ γεῦ 

ΙΒ Πο] 45. Π15 ΥγπιραῦΒγ Ίοπα πο αποβοπά]ησ γΙοῦῖπῃ 86 α ΤΙΘΏ 

οἱ οοπύεπιραυ]θ Ιπάο]εποθ). 

1 Ββαρίοῃ. Ὠοπιῦ. 15 “ ΕἸ ανίατη Ο16- 
1ΙΘΏΊΘΊΑ ραῦτπεἰθεπα Βαασα οοπθπιρᾖϊβεῖ- 

ΤηΕΡΙΠΘΤΙΙΕΡ...τερεηίθ ες ὑεππὶββίτηα 5115- 

ΡϊοῖοΏηθ ἑαηίατη ΠΟΠ 1η 1050 615 οοηξῖ- 

Ἰαΐα Ιπζετοπαϊϱς Ώου 0α85. ἱστῃ. 14 

κἀν τῷ αὐτῷ ἔτει ἄλλους τε πολλοὺς 

καὶ τὸν Φλαουίον Κλήμεντα ὑπατεύοντα, 

καίπερ ἀνεψιὸν ὄντα καὶ γυναῖκα καὶ 

αὐτὴν συγγενῆ ἑαυτοῦ Φλαουίαν Δομιτίλ- 

λαν ἔχοντα, κατέσφαξεν ὁ Δομιτιανός" 

ἐπηνέχθη δὲ ἀμφοῖν ἔγκλημα ἀθεότητος, 

ὑφ᾽ ἧς καὶ ἄλλοι ἐς τὰ ᾿Ιουδαίων ἔθη 

ἐξοκέλλοντες πολλοὶ κατεδικάσθησαν, καὶ 

οἱ μὲν ἀπέθανον οἱ δὲ τῶν γοῦν οὐσιῶν 

ἐστερήθησαν" ἡ δὲ Δομιτίλλα ὑπερωρί- 

σθη μόνον ἐς Πανδατερίαν. ΑἰΠεϊρηι τγῶ8 

{6 6ΟΠΊΠΠΟΠ οΏατσο Ῥγουρηῦ ασαϊπδῦ ὑΠ6 

εατ]σ ΟΠτιβΙαπς. Τ1Ἠ9 τε]αΙοηπβΏΙρ οὗ 

ἐπ15 Του 1118 ο ΤῬοπαϊδατπ 15 ποῦ 

σἴνγθη ὮΥγ Ῥϊου Οαββῖαβ. Τὺ ΔΡΡΌΘΔΥΒ 

ΠΟΥΘΥΘΙ ἔγοπὶ οἴπεγ ϑαὐμου 165 ὑμαὺ 

βΏθ πας Ὠ15 βἰβύθυ᾽ 5 ἀαασπίετς ΟπΙπ]. 

Ιπιεί. ἵν. Ἐτοςτη., ΟΤεΙ1-Ηεησοεη ΙΠΕΟΓ. 

5422, 8422. Ασαϊα Ἠτβερῖας, Η. Εἰ. 

111. 18, τοίθι5 ο Ἠεαίμειη Πϊβίοτίαης 

α8 Τούρ (ἢ απ οχαοῦ ποῖῦορ οὗ 
ἴλο ἀαΐο, ὑπ ΒΗθεπία Υεαχ οὗ Ῥοτηί- 

Παπ) {πο Ῥϑυβθοιίϊοι οἳ {πο ΟἨτ]βίίαης, 

απιά ΤΟΥ͂Θ θ5Ρ8οΟΙ81Ι1Υ [86 Ῥαπϊςμπιεπῦ οἳ 

Ἐ]ατία ΠΣ 1111, 1θ πίεσε οἱ Εἰανίας 

ΟἸεπιεπβ (ἐξ ἀδελφῆς γεγονυῖαν Φλαουίου 

Κλήμεντος) οηθ οἱ {88 αοἰπα] οοηβα]ς, 

το 11ο Ι5]απά οὗ Ρομία, τῆς εἰς Ἆρι- 

στὸν μαρτυρίας ἕνεκεν. Το Ἠεαίμει 

φπ]ζετ εβρεοϊα]]σ Ιπεπᾶεᾶ Ἠετο 15 οηθ 

Βυυ αι, 5 ΔΏρθΘαΤΒ 1ΓοἨΙ ΑΠΟΙΠΕΥ ρα5- 

5886 ἵηπ Ἐπδερίας, Ο1ιΥοπ. Ὁ. 162 (ΘοἩΟπε) 
ΒᾺ Άηπο 5, βου 1 Ῥταδθίας Ρ]ατῖταοἙ 

Οπο ν]οςο Ρτε]αά]οθ ος 1σηοΤαΏΟΘ 

Οµτβῄαποταπι Βα Ῥοπαϊβαπο 196ἱ55Θ 

πηθτγτίατα: 1Ππ{θτ 4ποβ οὐ Β]ανίαπι Ὦο- 

ΤΑΙ. ΠΑ γα, Ε]ατ ΟΙ1επιθη{δίβ οοηςα]Ιβ εχ 

Βοτοτθ πορίεπι, [ἢ Ίπβπ]απα Ῥοπ{ΙαΏ1Τε]θ- 

Ραΐαπι απἷα 56 ΟΠ] ΠαπαΙή 6559 {εβίαία, 

οδί.. Τη15 Ῥταίίας 18 ποῦ ΙπρτοβαβΙγ 

189 ὍὌταβοης ὙΠ πῃοπα {1θ Τοάηρες 

ΤΗπσ οογτεβροπᾶς (Πρί8ι. τῇ. 3), Ἐτεβ- 

βθηβ Ῥοΐησ  ϱΟΡΠΟΊΤΕΠ οὗ {π9 γα 1. 

Του {19 τατίοαβ ῬΏ6ιβοῦ5β Ῥεατίηςρ 0815 

ηαΤηΘ 560 Τιατάπετς Τεδίϊπιοπῖες οἱ 4π- 

εἶοπί Ἠεαί]ιεχια ΧἩ. ΟἿ {86 οοπΏΣΠΙ8- 

ἰΐο οὗ ὑπὶ5 αοοοππί ἄθτ]γοεά ἔτοπι ἆθ 

Ἐορββί8 ατο]λςο]οσίσα] ΤΘΞΘΒΤΟΗΘΒ, απᾶ 

ΟἹ {19 Ῥοββ1Ρ]θ οοπποχῖοη οὗ ΟΙεπιοηί 

186 ντου οἳ πο Ἠρίδίο τιν {18 

Ἐ]ανίας ΟἸεπιεηπβ, 566 5, Οἰεπιεπί οἱ 

1νοπις 4ρρεπᾶάϊα Ῥ. 257 854. 

10 “11 Ὦο βεεη {Παῦ {119 αοοοππί οἳ 

Ῥταθίϊαβ (ος Ἐπβδοβίαβ) ἆῑῆθτς ἔτοτα {παί 
Οὗ οἴπετ ϑιαύπουῖ165 οὐ 1π ῃθ Ῥ]αςθ 

Οὗ οχὶ]ο απᾶ ἵπ {ῃ6 τε]αοπβΠῖρ οὗ 

Του 111 {ο ΟΙΕΠΙΕΠΒ. ἨεποῬ ΤΙΑΗΠΥ 

ΨΤΙ{ΘΥΡ Πᾶν 5αρροβδεᾶ ἴπαῦ πο Ῥοπηί- 

1185, ααηπὸ απᾶ πη]θσθ, 66 Ῥαπϊςηοᾶ 

Ὦυ Ῥοπιίατ: Βο 6. 5. 4πἹοης τεσεη{ 

Ἡ/ΤΙ{ΘΙΡ, ΙπαΠοξ Ποπιϊύίαπιδ Ὁ. 116, ἄθ 

Ὦοββῖ Βεϊ. αἱ Αγε]ιεοῖ. ΟΥδὲ. τδό5, Ῥ. 
178ᾳ., 1876, ΤΡ. 60584. Τ19 ἑα]εηᾶατ 8150 

οοπιτηθΙηοτα/{θΡΒ ἃ ΠΟΥ 1{1118, 5 ὃ γἱιτσῖη 
απᾶ τηατίστ, ὑππι8 ἀἰδιπσαϊρῃίησ ΟΣ 

{ΤΟ ἴ]Ἠο πνῖθ οὗ ΟΙ6ΠΊεΠ5: 566 Τ1]]ο- 

πηοπύ Η δῖ. Ἐσεεῖ. 1. Ὁ. 124 8ᾳ. Ὑεῦ 10 

δι Ἠατά]γ ο ἀοαρίξα] μα οπθ απᾶ 

[86 βαΠ1θ Ῥοεχδόπ 15 Ιπζοπᾷεᾶ ἴπ {8656 

πούϊοθϑ. ΝΟΥ 15 10 ἀποα]ό {ο οχκρ]αῖπ 

{86 ἵπτο ἀἱβοτεραποίθδ. (1) Τ19 Ἰοσαϊίέμ. 
Ῥοπί{ϊᾳ (ος Ῥοη1ε», ἴου 1 15. ἃ ϱτοιρ οὗ 
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]]ουγοά τα {ο 8560 ἴῃ ΟἨτιςαπΙῦΥ οΠΙΥ ἃ “ πιΙδομΙΘγοιι6 5αΡεί- 

ϱὐ]ὔ]οῦ”” που] ποὺ Ὦο γοτΥ {ανοπταΡβΙγ Ιπιρτοβδεεά ὮΥ ἃ οοηγοτῦ 

{ο πο πει {α101, ἀεραττεά ὮΥ Ἠ]8 Ῥτίποίριθβ {Τοπα Πατίησ 086 

γ1οΙοΙβ αΠΠΠδεπιεηί5 οἱ Ἠ]5 ασο, δη ἃ Ῥετ]μαρς αἶδο ἴῃ πο αρ5οτβ- 

Ίπσ οοηίθπηρ]αίοτ οἱ Ἠ15 Πϊσῃετ ἀαςβπῖος {οο {οτσεί{α] οὗ {ο 

ΏθΘΟΘΒΣΑΥΥ {0ΥΠ15 οἱ 5οοῖα] απά Ρρο]ύ]σαὶ 116, ἼἨογο 56ΘΊΠ5 πο 

“ΊΘΔδΟΠ ο ἀουδὺ ὑμαὺ Οἰοεπιοεπξ απά Ὠοπα]μ]]α, ὑοῦ οοπγοτί5 {ο 

ὑμ6 (ᾳοεροΙ”. 
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Τὸ 15. ΙπΙροββιΏΙθ {ο οἶοδο 0818 ποίϊοθ οὗ δῦ Ῥατ15 οαρίϊνΙῦγ Τ1ο Νοτο- 

νυ πουὺ οαϑύϊηρ ἃ σἶαπορ αὖ ὑμ6 στεαῦ οδὐδβίσορῃθ πΏ]ο]Ὦ οΥεΓ- 

γυηα]πιθά {πο Ἡοπιαη ΟΠατοΏ 8οοῦ ἰού ἢ15 τε]θαςο. 

πῶ ῬεΙδεοίΙοΏ, τε]αῖοά οἩ ἴῃο δυὐμουιγ οἳ Ταοϊας ἀπά 

1514} 45) απᾶ Ῥαπάαίοετία 806. οἷοβθ {ο 

68οΏ οἴπος; Βίταβρο τ. Ρ. 223 Πανδα- 

τερία τε καὶ Ἠοντία οὐ πολὺ ἀπ᾽ ἀλλήλων 
διέχουσαι. ἨετποῬ ἔπ 6 0 α1ἴθ οοπβίαπ{Ιγ 

ἨὨθ]ηθᾶ ᾖορείμος; 6.6. ΒίΤ8Ρο 11. Ὦ. 123, 

Ύαττο ἢ μὲ. Ἡ. 56, Βαεῦ. 6αζίρ. 16, 

Με]α Ἡ, 7. Απᾶ Ῥοΐῦμ αἰι]θ πετο ο0Ἡ- 

βἰαΠ{]Υ οἩοξεηπ 85 Ῥ]ασς5 οὗ 6Χ116 1οΥ 

ΠΠΘΙΙΡΟΤΑ οἳ ἴθ ἱπιροτία] {απαϊ]γ; Ταο. 

4ππι χὶν. 63, Βαεῖ, Τίὸ. 53, 54, σαἴϊρ. 
15, Ώϊοη 0488, 1γ. το, ΠΧ, 22. Τ169 ο6]1ς, 

ἴῃ ὙΠΟ ΤΟΥ 111 πας τοροτίθᾶ {ο 

Ἠατο Ἰτεᾶ ἁπτίησ ΠΘΥΓ οχῖῖθ, ὙΘῚΘ 

ΒΟ ἴῃ Ῥοπίϊα 1 «ἆδτοπηθ Ώπιθ; 

Ἠϊθχοη. Πρ. ΟΥ̓. 8 7 (αι. Ῥ. 605). 

(2) Το γεϊαἰἰοπς]ίρ. Τϊπο ἀϊνειρεποῬ 

Ἰθγθ πΙαΥ ὈΘ οχρ]αϊπεᾶ τοατΥ εαβῖ]γ Ὦγ 

{116 οατεΙθβ5ηθβΏ οἱ Ἐβερίαβ ΟΥ ΒΟΠΙΘ 

εατ]γ ἱχαηβοτίρετ. Τη πο οπἱρίπα] {οχῦ 

οὐ Ῥταύίίαβ {Π6 γγοτᾶς οοττεβροπάϊῖπσ {ο 

«Εαν ΟΙεπιεπ/]β) ῬτοραβΙσ βἰσπϊιβαά 

πο εὐἷΐ6 οὗ Ἐ]ατίαβ ΟἸεπιοπβ, πμ] 
ἴλο5δθ ἰταπε]αίοᾶ «ος ΒΟΤΟΤΟ ποθρίθπη ̓  

ἀεδοτῖρεᾶ ΠΟΥ τε]αίιοπβ]1ρ ποῦ {ο 0168- 

1η6Ώ8 Ῥαΐ {ο Ῥοπαίήαη. «. Βγηοθ]]αβ 

(ρ. 65ο, εᾱ. Ώοπ1.), οοργίτηρ ὑπο 6)ιγοπί- 

σοπι οὗ Ἐπβεβίπβ, Β475 Φλαυία Δομετίλλα 

ἐξαδέλφη Ἐλήμηντος (5106) Φλαυίου ὑπα- 

τικοῦ ὡς Χριστιανὴ εἰς νῆσον Ποντίαν φυ- 

γαδεύεται. ΤῊΪΒ οχρτεβδβίοη 5αρρερίβ ἃ 

νοτΥγ Ῥτοβαβ]θ δοοοπηῦ οὗ {19 6ττος, Τί 

Ἐτπύμαβ (ος ΒΟΙΠΘ οἴπετ απλποτί(γ) 

στοίθ Φλαουία Δομετίλλα ἐξαδέλφη ἡ 

Φλαουίον Κλήμεντος, μ6 δοοϊάθηΐαὶ 

ΟΥ̓ ΒΒΙΟῚ οἳ ἡ ποα]ά αὖ οποθ {ταπβίογ 

ἴπο τε]αοπβἩΙρ τοπ Τογηϊδη {ο 

Ἠ]ανίας ΟἸ6ππεπβ, θη Ῥμι]οβίταίας, 

γιὲ. 4Ροΐῖ. γη]. 25, 8ΒΡΘΒΙΒ οὗ {πο π]1θ 
Οὗ ΟΙεπιθΏβ α5 [16 β15{6Υ οὗ [Π6 ΘΊΊΡΘΤΟΣ, 

Ἠθ οομ 565 ΠΟΥ 1 ἢ αποίἸ]ατ Ῥοπαϊα]]α 

ηΟ Ίοηροτ Ἠνίης:; ππ]θββ Ιπᾷθεᾶ (88 
ΒΘ6ΠΙ5 Ῥτοβαβ]θ) {πο οοπ]εείατα] τεαά- 

1ης ἐξαδέλφην 5Βῃο ἃ Ὁρ ϱαρβμαἰεϱᾶ 

ἴου ἀδελφὴν ἴῃ ΤΙ ἐοχὺύ, ΤῊΘ αίεπιπια 

οὗ {πο Ἐ]αν]Ιῖ, οοηβἰτασἰθοᾶ Ὦγ Μοπιτῃ- 

56} ((οτρ. ΙΠ8ΟΥ. 1, αἱ, γι. Ῥ. 173), ΒΘΘΙΙΒ 
{ο 11θ {ο Ἠαγυθ ποίῃϊηρ {ο τθοοοτηπιοπᾶ 

10 οχοερύ {πο παπηθ οἳ {15 ἐτπ]γ ρτεαί 

βολοίατ. Τὺ οοπίταᾶἰοι Αροηοπῖας, 

Τϊοῦ, Ἐπδορίας, δα αἱ 118 8116 ; 

Ῥοβϊάςς Ῥοΐπς ορθη {ο οἴποτ οΏ]θσίίοηβ. 

566 {11ο οτ]Ιοῖβπα οἳ ἆθ Ἐοββί Λι. αἱ 

Ατοῖι. Οτί8δὲ. 15785, Ῥ. 7086. 

1 Βπείοη. Νεγο τό “ βΒαροετβδϊδ]ο ηοτα 

3ο πια]εβσα.᾽ 

3 Βο θύῃ ἀἱΡΡοΗ, ὙΠΟ Β478 (ο. χυ]), 
εΤ]ιο σα] ἱπεραίεᾶ {ο ἐλοαίτ οΏατρο πγ88 

ἰλαῦ οὗ άἰ]οαίδπι απᾶ «ειυϊθ]ι ΠιαπΊιΕΤΕ; 

ο βΙησα]ατ αββοοϊαθίοη οἵ 14688, πΥΠΙο]ι 

οαηποῦ πΙὮ ΑΠΥ Ῥτορτίθίγ ὈΘ αρρ]]οᾶ 

οκοεορῦ {ο {πο ΟἨτὶβίίαηΒ οἴο.᾽ Βο {οο 

Ῥααχ Ῥαιῖις Ῥ. 471. ἘΠΑΥΥ ἴῃ 11ο 

βοοοπᾶ οοηίτατγ ἐθ Ἠοπιαη ΟἨτΙβΙ ΠΒ 

8106 80 ΙπΠπεηίΙα] {μαι Τσπαίῖας 1θ4ΤΒ 

ΠΙ8Ώ Ῥεί- 
ΒΘΟΙΙ{ΙΟΠ 

ΝΑΤ. 
Πα Ἴοτο- οσρ]αϊηεἆ 
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Φιοθίοπῖας απά οπιροᾶϊθᾶά 5 ἃ οατάῖπα] ατίιοἰθ ἴῃ ἴπο Ἠ]δίοτιο 

οτθαᾷ οἱ ὑπ6 Οτο] {οπα ὑπ6 θατ]αςῦ πιθς, Ίας Ἰαὐ[οτ]γ εΠατοά 

ἴπο {αΐο οἵ 811 αβεαπιοά {αοῦς δα τεοεῖγεᾶ ἆοσπιαδ, ΤἨο Ἠ]βίο- 

τΊθη οἱ {ιο «ΩΏοοσ]ηπο απάἆ ἘΔ] πας ὑμ6 Πτδί ο απεδίῖοη {π6 

ὑγαῦἩ οἱ ἐπὶ ῬογβθουίΙοη. “ΤῈ οὉδοιγΙγ 85 πε]] 5 ο 1ΠηΟ- 

ΟΘΠΟΥ οὗ {πο ΟμτικΙαης πτοίο (10βοπ, ΄αΠοιυ]ά Ἠανο βἰε]άθά 

χοπ {ποπι Ἰθγος ἹπάΙσηαοη απά 6Υεπ ποπ [18 ποίῖορ. 

ΑοοοτάΙπσ]γ ιο βαρροβδθά ἰαῦ ἴμο τοαὶ 5ΙΟΓΟΓ Ἡ6το ποῦ 

Οµτίῆαης Ῥαῦ ἆο15, ποὺ ὑπ 6 ἀΙδαῖριεςβ οἱ {πο ἐσ ΟἨτὶςδύ θαύ 

ιο ἆαροας οὗ 6οπιθ [1586 ΟἨτ]ςί, πο {ο]]ογατς ποὺ οὗ “6888 πο 

Ἱασατεπο Ῥαΐ οὗ όαάας ἴμο (απ]οπίζθ. Τὺ πι]σΏύ εαβΙ]γ Παρρεη, 

580 Ίο διά, ὑπαὺ Ταοϊζας, τησ ἃ σεηοτα/Ίοη Ιαΐατ θη ιο 

ΟΙτ]βαης, ΠΟῪ ἃ ηἽππετοας Ῥοάγ, Παά Ῥεεπ εἰηπσ]εά ού 88 ἴῑιο 

ορ]εοῦς οἱ ]πά1οια] Ιηγεβσαοη, 5Ώοι]ά ἰταηβίαγ {ο παπι ΄ πο 

σὺ απ {Π6 εαῇῄοιῖησα πγη]ο]ι Π6 παϊσΏί τ] {ατ στοαῖετ ὑσαῦῃ 

αηπά ]αςί]ο Ἠαγο αἰὐτιραίεά ἴο ἃ 5εοῦ ος οά]οιβ ΠΙΘΠΙΟΣΥ Ία5 

αἱπηοδῦ οχθηρα θη θα ̓., Απ 8016 Πνίησ πτιζατ 8150, υμθ δυΐῃοῦ οὗ 

ἴῃο “ΗΙδίοτγ οἵ ὑπΠ6 Ὥοππαηπς απάοτ ιο Ἠπιριτε”, Ῥαγίησ πιοτθ 

ἀείετεποθ {ο αποϊεπύ αιῃοπίθς, γεῦ {εε]πο {Π15 ἀιββοι]ζγ, 

ἰποισΏ ἴῃ α 1955 ἆθστοο, 5ασσεδί5 αποίποτ βο]αήοη. ἘἨο βὺρ- 

Ῥο568 {λαῦ Πα ῬογεθοιίΙοη νὰϑ ἀιγεοίεά ἴῃ πο Πτεῦ Ἰηβίαπορ 

ασαϊηςύ 6 15} {απαϊσορῖ; ὑΠαῦ ὑῃ6 Ῥεγεοηπς {μας αββαῖ]εά είτουθ 

ο ἀῑνετί ἴ]ια ρορα]ατ {α1Υγ ὈΥ͂ 1η{οτπηῖης ασα]ηςύ ἴμο ΟΠτΙςΙαης; 

{μαῦ ὑμ6 ΟΠτ]ςαης οοη{οβδεά ὑπ θῖν α]]εσίαπορῬ {ο α Κίπσ οὗ ἐλαῖτ 

ΟὝΤΩ ἴῃ “ἃ 5εη5θ ΥΠΙ6] ὑΠ 61} ]αάσες ἀῑά ποῦ οαγθ {ο ἀἸβουϊτηϊηδίθ᾽: 

ὑμδῦ ἴῃ σοηβθαθθηοθ ὑῃ6 Ὕετο οοπάεπιπεά 8η4 βυῇοτγθά : απά 

Ππα]!1γ, ὑπαῦ Ιαΐοτ ψυϊύθυβ, Ἠανῖης οπ]γ απ ᾿Ἰπαϊβυϊηοὺ Κπογ]θοάσο 

οὗ ὑμο {αοΐ5, οοπβπεά ἴηο ρεγδεοιΙοη ἀϊτεοῦεά ασα]ηςί {ους απάἆ 

ΟἨτιβΙαης ΔΚ {ο ἴ]ο Ἰαΐΐίοτ, πο πονογίῃε]αςς πθτο ποὺ {ιο 

Ῥηποῖρα] νιοπι. Ἡ 1 {οί {π6 ἀῑβιοι]γ πΏ]ο]ι {1815 βασσθςίῖοη 

ο ο. 15 πύθῃ 84 Το τεπιουο, 1 Βῃου]α Ὄο ἀἱθροςεά {ο αοοαρῦ {πΠ6 βο]ὰ- 

μιἰϑίοτίαμβ.. οη. Βαὺ 1 ἆο ποὺ ἔδ868] ]αςήβοά 1η βϑύθηρ' 8514 6 ἴπο αιιᾗοτΙϐγ 
οὗ Ῥοΐῃ Τδοιύαβ απά ϑαθίοηῃϊαβ 1Ώ ἃ οᾶ586 πκ6 {Ἠ]5, Ἱ]οτο {Π6 

1οϑὺ ἐμαῖτ 1Π{θγοθββΙοηΏ ΤΩΔΥ ΤῸ Ἠϊπα οὗ 5.Α Ἰαΐογ πούϊοθ Ἡοποεγος (Ῥβοιᾶο- 

{16 οἵούη οἱ τηατγτάοπη. Ῥεηθο. σα Ραι]. ἘΠΡ. 12) ΠΙΘΩΡΙΟΠΡ {π 6 

1 Ῥεε]ίπε απᾶ Γαἰῖ ο. χτἰ, 768 8180 45 ΒΙΘΤΘΤΒ. 
Ἡ τι, Ρ. 18ο. 
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Ιποιάεηί γϑοογάθα τηυδὺ πᾶν Ἠαρρεπαά 1π {π6ὶν οὐ 19-ππο; 

δι. ΙποιάςΏῦ ΠΊΟΤΘΟΥΘΣΥ ποῦ ὑταηρασίεά πιϑῃϊη 06 ΤΘΟΘΦΡΘΡ οὗ {86 

Ρα]8οο ΟΥ ὮΥ ἃ {6η αοοοπιρ]οθ ΒΨΟΓΏ 0 ΒΘΟΓΘΟΥ, Ῥαΐῦ ορεηπ απά 

ηοίοπΙοιβ, αβεοίῖπσ {1ο Ί1νες οὗ πΙαΠΥ απά σταὔΙ{γίησ ἴ]ιο {αηα{]- 

σα] {ατγ οὗ α πποἰθ Ῥορα]ασθ. 

25 

Βαὺ Ῥεβίάςς ιο ἀῑδί]ποῦ {δβίΙπιοηΥ οὗ {μα Έοπιαπ Ηἱπίοσίαπς, ΑΙΠαοοπίη 

ΝΠΙοὮ ας σοηετα]Ι]γ Ῥθεη ουετ]οοκεά, Ἠοι οὐμοτγδο 15. ἐῑια 

ηασατΥ οὗ {πο ΑΡροοα]γΡ5ο {ο Ῥο εκρ]αϊποάξ Ῥαβγ]οἨ, {π6 στθαῦ 

Ἠατ]οί, {πΠ6 Υοπιαη βθϑίθα ΟἨΏ βθύθῃ 1115, άταπ]κοη συ] {πὸ 

Ῥ]οοά οἳ {π᾿ βαϊπί5 δῃα σι {Π6 Ῥ]οος οἱ {Π6 πιατίγτς οὗ “6585"--- 

πΏαῦ 15 06 Π]ςίοτίσα] τοίοτθηοθ 1Π ὑμ686 π/οτάς, 1 ιο Νογοῃΐίδῃ 

Ῥθυβθουύοη Ὀο ἃ Βρπιθηί οὗ Ἰαΐετ ἁαίοῖ Τὺ 15 ρ]αίπ ὑμαὺ 6οπιθ 

δτθαὺ οἨαπσο Ίαν ραςςοά οὖετ {1ο το]αίίοης Ώούννοσν {1ο (.ορο] 

απά {λο Ἠπρίτο, 5ἶπορ ὑῃ6 ἆαγς πει δῦ Ῥατ] δοασ]έ Ῥτοίθοίῖοῃ 

απά ουίαϊπαά ]αβίςο ἔγοτα πο 50] 1605 απά {π6 τπαρϊςἰταίες οὗ 

Ὢοπθ, ΤῊΘ σεηῖα] ΙΠπάο]εποῬ οἱ (41119, {Π6 αοἰῖνο Ιπέθγροβϊἑῖοπ 

οἵ Οἰααάτας Τγείας, ὑπ 6 οο]ά Ἱπρατίια{γ οί Ἐοεδίας, αΏοτά πο ες- 

Ῥ]απαίίοη οὗ 61οΏ Ἰαησαασθ. Άοπιαη ]αβίσο ος ῬοπιαἨ ΙπάΙΠετ- 

εποθ Ἠα5 Όεευ οχε]αησοαά πιθαπΠ]]θ {ος Ἡοπιατ οΡΡΓΕΒΡΙΟΠ. 

Απά αἴῖοτ 411 ἐμ 8016 στοαπά {ΟΥ ςοερέοῖδιι 15 ἴμο α5εαπιθἆ ΤῊΘ 
ΟππτοἩ οὗ 
Ἔοπιο ποὺ 

: 
1πβῖση]- αἰαῦΙοη απά βοαπίγ ηΙΠΙΟΘΙ6. Ῥαΐ0 πγ]ιαῦ ατα {πο {αοῦ οἱ {π6 δες 

Ιηβισηπίῃοαηπος οἱ ἴπο Ὥοπιαη ΟΠατοῇ αὖ {15 εροσ], 105 οὔδοιτα 

ἴμετο 16, 1 νοηίατο {ο ὑμίη]ς, εἴτοης ὑποασ] ΙπάΙτοοῦ ονιάεησα μα ΑΡοςθ- 

ϱα5οξ ΕἾ]] βΙα γεατΒ Ῥείοτθ ἴῑιο Νετοπίαη οι{ρτοα]ς πο Ῥτοίητοι [8185 πιο, 

οἵ Ὥοπιθ 816 80 ὨΙΠΙΘΤΟΙΦ απά 5ο Ιπβιεη{ία] ας ἰο ο]ῖοις ἤοπι 

δὲ Ῥατ] ἴμο Ἰατσεδί απά πιοδύ Ἱπιροτίαπί Ιαύζετ γΥἨ]ο] ἢ ΘΥΟΥ 

ὦτοίθ, Τη {15 Ἰοῦζετ Ἠθ βα]αΐε5 αι {αγ σγθαῦθχ ΠΌΠΟΙ ΟΓ ΡεΓβοης 

ἴπαη ἵπ αΠΥ οἴμοτ. 1056 ίοηπθ βῆονγβ ὑπαὺ πο Ὥοπιαπ ΟΠατο]ι 

γγὰ8 Ὀεσοῦ ὈΥ 811 ιο {επιρίαδοης Ιπίε]]εοίααὶἱ απά πιοτα], {ο 

ΝΠΙΟἩ ΟΠΊΥ ἃ Ίαγσο δ: Πα ναΓΙοΙΒ οοπΙΤΩΙΙΠΙ0Υ 15 οχροβδεᾶ. Τη 

πο {Ἴτερ 7θ6αΙ5 γ]]οῖ ϱἸαρθεά Ῥοΐοτο Το απτινεά ἴῃ {πο πιθίτο- 

Ροᾗς ναί παπηῃοτς πηαςύ Ίηπ ἴῃμο παίιτα] οοι1ςθ οἵ ουθηίβ 

Πᾶν Ιπογθαςαά ἸατσεΙγ. πει Ίο Ιαπά5 οπ {ῃ6 βῇογθβ οἵ 

1 Ἐον. συ, 6. Τ19 ατσαπιθηῦ ἴῃ πο ᾖΤΟΥΓ {6 Ῥ8ββββο παῖσμί {ποπ Ὦο ϱαρ- 
ἰοσῦ 19868 6οπ1θ οὗ 165 {οτο6, 15 9 Ια Ῥοβθᾶ {ο σϑῖθσ ἴο {16 Ῥοτβοσπβοη οὗ 

ἀαΐο Ὦο βββϊσηοθᾶ {ο {πο ΑΡροσαΙσρ5θ; ὈῬοπιδίαη, 
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Τία!γ, Ἡο βπᾶβ ἃ Ομυιβδη ΘΟΙΠΤΩ ΠΟΥ ορίαρΗρ]ιεά ουνοι δ 
Ῥπ{θο]". ΕῸΣ πο π]οἰθ Υθατ8 {τοπ ὑΠ15 {1π|6 {Πο (οβραἱ 16 
Ῥτοασλεά τ] αβειάποις ἀθνούΐοῃ Ὦν δὺ Τατ] απά Ἠ]5 οοπαρᾶ- 

πῖοηβ» πηι]ο ἴμο ποαὶ οἵ ὑμ6 ο αάαίπετς, π]εύύεἁ Ὦ} τῖνα]τγ, 18 

τουςαά {ο αππποπίθα δου! 1π Όλο 68Π1Θ 81156. ΤῈ Ῥεδιάθρ {{|185 

1πθ α]]οῖγ {ου π6 παΐιτα]. στογύΏ οἳ 116 οΏιτοὮ 1Π {Π|6 Υθατ 1η- 

ἰθτνεπίησ δέου ὑΠ6 Αγρος{ἱε τε]θαςο, τὸ π]] θ6 πο 5ατρτῖδο ἰΠαῦ 

ἴπο ΟἨτὶβίαπ οοπΙπηαΏΙϐΥ ηαά Ὁγ {Π18 {1π|6 αἰαϊηθα εαβΠοιεηί 

Ῥτοπιίπεπος {ο ῬτογοΚκθ πο ΙπάΙβογΙπη]παίο Τογοησθ οὗ ἃ Ῥθορ]ο 

πηπποχνοά ὮΥ ἃ τϑοθηῦ οπίαδίτοριθ απά βυ θη] Υ ἀνα κθηθα {ο 

{μ6 οχἰδίοπος οὗ ἃ πιγείετῖοι5 απἀ ταρῖά]γ Ιπογεαδίησ 5θοῦ, 

Έοτ 16 15 ἴῃ 086 ΥΕΤΥ παΐπτο οὗ ἃ Ῥαπίο ὑπαῦ 1ὖ εΠοι]ά {α]κα 

ΥΠ αὖ ΦΟΠ1Θ Υασαοθ Ρατ] οὗ πο 1 οαηποῦ θδπ]αίθ ἴῃο 

οἨαταούος ΟΙ ἀϊπιθηδίοΏδ. Τ]ο Πτςῦ ἀἴδοονετγ οἵ ὑμ18 αἴταηπσθ 

οοπηταΏΙϐΥ που] ϱ6 ἴῑα πιοβδύ {οττῖρ]ο βῃοοὶς ο Ἡοπιατ ἔβην, 

π]1ο Βο- 
1ΩΦΊ Ῥορί]- 
1466 βαοἷσθᾶ 

ὉΥ ἃ Ῥεαίο, ἩΟ πάρ πηὶσΏῦ ποὺ Ῥο 108. ταπιΙΠσαῦΙοηΒ, ΠΟῪ ΏππΊθΓοιΙς 108 

αἆλοτοπίς{ Όποο Ῥε[οτθ ἴῃ {ὑϊπ|65 Ῥαδύ Βογηδτι βοοΙεῦγ δὰ 

Ῥδεη αΡρρα]]οά ὮΥ ἃ βἰπηῖ]ας τογε]αίίοη. αὐ ἴ]πι ογδίς ΠΊθη 

σου ἃ 0811 ἰο τη ΠΟῪ ὑπ 611} {ογοί[αμετς Ἠαά βίοοά ασ]ιαςὺ αὖ 

{π6 Ἡοιτοις οἵ ὑπθ Ῥαοσιαπα]ίαη «ΟΠΕΡΙΓΑΟΥ; ΠΟῪ {πο οαη]ου 

501} απβαςροεῦεά να5 σηαπΊησ δἰ {1ο Ἰαατῦ οὗ Ῥαδβ]ο πιοταΠ1/γ, 

δ ἐς {οαπάαῦϊιοης οἵ βοοΙθῦγ Ίντο Ὑ1611- ΠΡ βαβρρθἀ, ὙΠ θη ὑῃ6 

ἀἱ6οοΥοτΥ Ίνας ΔοοΙ ἀθη ΠΥ τηαάο, 5ο ὑπαῦ οπ]γ {λα Ῥτοπιρίεςύ απᾶ 

11050 ν]σοτοας5 ΠΙΘαςΙΓθδ Παᾶ ϱαναά {Π6 φἰαίο”. Απά γα πού Ὅ]]ς 

ἂν οοηβΡΙΓαΟΥ οὗ ὑΠ6 51ης [ἰπα ὁ Τῆορο ΟἨτὶδαης πποτο οργίαϊη]γ 

αὐ]ιαῖςίς, {ου ἴΠεγ τε]εοεά αἰΙ {με σο5 αἱ]κθ; ΤΠ6Υ νγετο ἐταῖίοτβ 

1 Αοΐς καν]. 14. 19 ἰταβο πα 

Α]οχαπᾶτία απᾶ ἴ]ο Ἐϊαβῦ σου] ἄταν 

{ο Ῥπίαο] ἃ 1α1σ6ο6 πππηρετ οὗ ΟτΙεπίαΙ 

βα1]1οι5 δα πηθρτολαηίς. ΤῊΘ Ἰηβοτίρ- 

6ϊοπβ Όθαν {65ΙΠΟΠΥ {ο ὁ ῬγθβδεποθῬ οὗ 

1618 ἴῃ ἴποςο ραγίς: 5860 απ αΤ{ΙοΙθ Ὦ 

ΜΙποτνίπϊ 1Ώ {πο Βυϊοίὶ, 4τοε]ιεοῖ. Να- 

φοῖ. ἘΠ. 1855. 
{μ18 αὐὐϊοῖθ 1 απι Ἱπάσρίοᾶ {ο Ἐτιθᾶ- 

]ᾶπᾶσς οἱἡἐοπρεξο]ιἰα]ιέε Ίνοπις 11. Ὁ. 65. 

566 8180 ἆθ Ώοβςί Βιιζ1. ἄν 4 γο]ιεοῖ. Οτἱεῦ. 

(964, Ῥ. 60 ᾳ., ὁ ἴπο Ῥοπιρθίθη 1π- 

βογ]ρ{]οἩ. 

ἘῸΥ ἴ]ο ταίθΓεηοθ ο 

3 Έτ {πο Πἰβύουυ οἵ ἴμο ῬαοσΠαπα]ίαη 

οοπβρίτασγ ἀείθοίεᾷ ἴῃ {16 Τεατ Ε.0. 186 

8660 Τνγ ΧΧΧΙΧ, 8 584. Τη γϑδαϊηρ {8 

αοοοαηπύ 16 15. Ιπροββῖρ]θ ποῦ {ο ποίϊοθ 

{πετεβθιηβ]αποθῬ οὗ {Π6 ογἶπιθς αρρατοεηί- 

17 Ῥτοτεᾶ ασαἰπβῦ {μοβο Ῥαοσπαπα]Ια ης 

. ἢ {86 ἴσα] οἩατρος τοσ]χ]οςε]γ Ἠττ]θᾶ 

αὖ ὑπ ΟἨπ]βίατης: 8566 6. 6. δπιβύϊη 4ροῖϊ. 
1. 26, Τον]. 4Ροῖ. 7, Μίητιο. Ἐ ΙΧ, ο, 

28. [Τηθ ραςδαρο ἴῃ {πο {οχίσας υτ]ζ- 

θη νη(ποταῦ απ7 τοοο]]θσίίοη {πας (1ρ- 

Ῥοη Ἠαᾶ πιεη{]οπθᾶ {πο Ῥαοοβαπα]ίαη 
οοηΏΡΡΙΤΔΟΥ ἴῃ {16 64Π1Θ οοπποσΙοη.] 



οἹτ ΡΑΌΙ, ΙΝ ΒΟΜΕ, 

8ἱδο, {οἵ {Ἠογ 5ΟΤΘ αἱ]οσίαπος ο αποΐ]οτ Κάπο Ῥορίάςς Οῶβαγ, 
Βυὺ ἰλοτο πποτο τηγδίετίοις πηῖδροτς οὐ ἀατῖκοτ Ποιος ἔἶαη 
πες; Ἠ]άεοις οτσίος πΠ]ο] τῖνα]]εά ἔῑιο Ἰοαίηδοπιο Ῥαπαποῦ οἱ 
1Ἠγεςίθς, 5Παπιο]οθς απά παπιε]οςς Ῥγοβίσασίθς γγ]]οἩ τθοα]]οά 
188 ἱχαρθάγ οἵ ιο Ἀοιςδο οἵ Τμαϊαβ”. Το 15, πιο Κπον σγ]ιαέ ἐπ 6 
(.0ο5Ρε] Ίιας Όθεη απά 15, γιο ατθ Ῥϑυτηϊ θα {ο ]οο]ς Ῥαος οἩ ἐμ 
ραδῦ ΠΙδίοτγ οὗ ιο Ομ τοι απἀ {οτγγατά {ο ΠΟΥ οἴογηα] ἆθςί]πῖθς, 
αοἩ Ἰηβα δ !οη. πΊαΥ 666τΏ α]τηοςίύ ᾿πουθά 16; πα γοί ἐ]ῖς πιοάο 
οὗ τερτγεςεηίαξῖοη ῬτοβαβΙγ ἆοθΒ πο Ιπ]τιδέῖος {ο Ῥοπιαη {θο]ης 

αὖ {πο {1π]θ, ΤῊ Ῥαβ]ίο τη] Πα Ῥατα]γδεά ὮΥ ἃ στοαῦ οα]απη{γ ας 

ποῦ βίσθηρίῃ {ο γϑῆθοῦ οὐ ἴο διρῖιθ' Απ Ιάθ6α οὔποθ ββίζίῃηρ 1 

Ῥοββοββθς 15 πο]. ΤΠΘ στᾶνθ απἆ τεβογνοἆ ἆοπιθαποιτ οὗ {ο 

Οἠιτιδᾶαπς σου] οΏΙγ 1Πποτααξθ ἴπο Ῥορα]ατ βιβρ]οίοη. ΤῊ ἃρ- 

ρατεηῦ ΙπποοςποῬ οὗ {Π6 5οοῦ γγου]ά 66αιη Ῥιαΐ α ο]οα]ς ἐστον ουος 

ἴλνοιτ ἴθ! ἀθείσης, πγΏ]ο] Ῥεύταγεά {Ποπηβο]νες οοσαδΙοπα]1γ ὮΥ ἆο- 

ηπποΙα{1οηΒ οἳ Ἡνοπιαη 19 ος ὮΥ {Ἀτοαίς οἱ ἃ οοπ]ῖπσ γθηροαπορ”, 
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ΤῊΘ ϱεπετα] 5εποο οὗ {π6 Ίνοπιαπ βαἡ1τῖςύς 15 Ιπάθθά ὃ βἱση]- ΒΠοπεο οὗ 

Πσαπύῦ {αοῦ, Ὀπὺ 16 οαηποῦ [ΑΙ] Ῥο ατσοά ἴο Βῃουν ἐπο ο,βοατίϐγ 
{86 Ώοπια 
ΡβαΛΙΤΙ5{8 

οἱ ἐμ6 ΟµατοἩ αὖ ἐμ6 ἁαίο οὗ ὑπ6ὸ Μετοπίμη ῬοιοοαδίοΏ, 18 πὸ ο οἰ. 

πιθΏ{Ιοη 16 πηαάο οἱ ΟἸγΙβυϊ 1 ἴῃ ἴμο 5μοσὺ Ῥοθπις οἵ Ῥογείας, 

16 ΜΨ1}1 Ὅ6 τεπιοπηβοταά {λαί Ίιο ἀῑεά πεατ]Υ ντο γοατς Ῥοίοτο {815 

εγνοηῦ. 1 ζυναοπαὶ απά ΜατίῖαΙ, ΤΟ ἴῃ ο ποχὺ σοποταξίοη 

«Ἠανο ἀαδίεά 1ῃ γη ῦΏ 5.10} σἰατίηπσ οοἶοιτς «6785, (πΤθείςδ, απ 

Εσγραηα, Ῥαπίβῃ {ο ΟΠτ]βαης {ο ιο {αγ Ῥαε]κστοιπά οἱ 

λλαῖτ Ρριούατα΄, ὑπ6 {αοῦ πηαδύ ποὺ Ὀ6 εχρ]αϊποᾶ Ὦγ {πΠ6 «οπιραγα- 

ὤνο ΙηβιρπΙῃοαποο οἳ πο Ἰαὐοτ. Ίο πιαγ βα[α]γ α1πίου {τοι 

1 96ο {πο Ιοῦίοτ οὗ {π6 ΟΠπτο]ιος οὗ 
ΤΟΙ απᾶ ὙΥἱοηπο η Ἐπδεῦρ. Η. ΕἸ. ν. 1. 

8 14 κατεψεύσαντο ἡμῶν Θυέστεια δεῖπνα 

καὶ Οἰδιποδείους μίξεις καὶ ὅσα μήτε λα- 

λεῖν μήτε νοεῖν θέμις ἡμῖν, Αἴπεπαρς. 

Τιοραΐ. 3 τρία ἐπιφημίζουσιν ἡμῖν ἐγκλή- 

ματα, ἀθεότητα, Θυέστεια δεῖπνα, Οἶδι- 

ποδείους μίξεις, ἐδ. 31, ΤΠεοΡΗ. αὦ 4. 

Π1, 4. τ5, Του. αὦ Ναΐ. 1. 7. 
3 569 {Πο βΒισσθοβύϊοῃ οὗ θδῃ Μπα, 

Ηἱείοτη ο ΟΠ δἐϊαγυέῃ τι. Ῥ. 456 (1863). 

50 δἷδο ἈἘτθββοηδό ἸΤγοί Ῥγεπιίογϐ 

Φἱεείςδ 11. Ῥ. 97. 

ὃ Μοετίτο]ο ΥἹ. Ὁ. 277. 

4 Ματῖ, Χ. 25, ὅν. 1. 155, ΥΠ. 235. 

Έϊτεη ἴῃ [Π650 Ῥαβ5ασ6Β {]ιο α]]αβίοη 18 

ἀοαρία]. 

ὅ Τηο {οΠοπίπσ Ἰηβίαποθ 0711 β]ιου 

ΠΟῪ 110016 ἀαρεπᾶφησο οαπ Ὀθ Ῥ]ασθᾷ οἩ 

{15 Ηπο οὗ αχραπιεηύ, Ώσθαυ ἡΠΙπιατι 

(Πἱείογ ο ΟΠιγὶκέίαπ{ίψ, τι. Ῥ. 352) 
ν]έορ: “Μ, Ῥοισποί μ85 Ῥοϊη{εᾶ οι 

ΟἿΘ τοππβτ]αῦ]ο οἹατασἰθτὶβίο οὗ Ο]ατι- 

ἀἶαπ)β ῬοθίχΥ απἆ οἳ {19 {1π1θς---Πἶ5 οχ- 

ἐταοτάἴπασγ το]Ισίοας ΙπάΙρτοπορῬ. Ἠοτθ 

15 ἃ Ῥοοί Ὑτίμηςσ αὖ {ο αοἰτπα] οτἰεῖς οἱ 



28 

Ἠο[ίοεποῬ 
οὗ {π6 ΡΗ]- 
ἸΟΒΟΡΠΘΙΒ 

ΝΊ ΡῬΑΌΪ, ΙΝ ΒΟΜΗ͂, 

ιο πϑιγαύϊνοβ οἵ ΡΙΙΠΥ απᾶ Ταοϊίας ὑπαὺ δὲ {815 πιο ἴΠ6Υ 

ὍΘΙ αἲ Ἰθαδί 85 Ἱπιροτίαπύ απά Ιπβαοεηίῖα] α5 ἴμο ᾖσ1ς. Βαΐύ 

πη ἰδοὺ ἴλμογ οΠετεά Υετγ ῬΟΟΙ πιαῖοτίαἰ {οτ οατιοαύατθ. ο [Ὁ 

8.5 ὑΠ6 7 Ργοβθηίθἁ αΠΥ 5αΠαπύ {δαύατος ἸΥΠΙοἩ ὑπ 6 ϱα[Ιτ]δὺ τη]σηί 

ἵπτη {ο τιάϊου]α, ἐ]ιοςθ ποτε {οαπά ἵπ 0Π6 «678 {ο ἃ 501}}} στεαίοτ 

ἀεστεθ, Ί/Πετο {ποὺ ἀϊῆετεᾶ, ὑμὶν ἀῑδίπονο ολατασίοτΙθί]οβ 

πυοι]ά 666Π1 ΘΕ ΓΟ πεσαθῖνθ ο {πο βαρεγβοῖα] σἶαπορ οὗ ἴπο 

Πεαίπεη. 

εατίῃ, Πνίησ αἲ α πιο θη ΟΠτβᾷαης αὈοιπάθά ενατγγΊετε, 

Έγοτ ]μποῖαη, 0 δαΐϊτισος 811 (Π]ησς ἴῃ Ώθαγεη δ πα 

οδ 58 Υ͂ πούμ]ησ ΥΓΟΥ59 οἱ ἔμεπι ματ ἐ]ιαῦ ὑΠ6 0 ἃ σοοᾶ-παίατεά 

οματΙζαὈ]ο Ῥεορ]ε, ποὺ οὔεγγ]56 απά δαβῖ]7 ἀαρεά Ὦγ οπατ]αίαης’. 

Βυῦ ΠΟΥ ἀιά πμ ναςδὺ τε]σῖοι5 πιονεπιεηύ 65οςρθ ὑπθ 

πούϊοθ οὗ ῬΡΗΙ]οδορῃῖσαί τ106Υ5, Πο, 1 {167 πετο Ὀ]πά {ο 105 

εριτιέααὶ ἱππροτῖ, πιαςί αὖ Ιεαςδῦ Ώαγο τοοοση]δεά 1Π 15 ἃ 5 γι κιηρ' 

πιοτα] ῬΠαεποπιεποπ { 1ΙΓ{Πο ΟμτιςΠαης γγετθ 5ο Ιπιροτίαηί, 1{ 18 

πτσεά, ΠΟΥ͂ ατα ἴΠ6Υ ποὺ πιεποπεᾶά ὮΥ Θεηοσα, ΄ἰλοασῃ Ῥεποθσα 

15. {111 οὗ {π6 ἰθηοίς οἵ {πΠ6 ρΙΙ]οβορ]ατς”{ ΤῸ {Π18 ρατθο]αν 

αιθβύϊοῃ 16 15 ρετῃαρς βαϊποιθηῦ ο τερ]Σ, ὑπαῦ χηοϑὺ οὗ ὥὄθηθοδ 8 

ποτ]κ5 Ίπογθ Ὑτ]σίθη Ῥοΐοτα ὑμ6 ΟἿ γιβύϊδηβ οἨ αΠΥ 5Βῃοσίηρ Πϑά 

αὐἰτασθεά ραΏ]Ιο ποσθ. Βαῦ {8 εΠ(ΠΙΤΥ πιαΥγ Ὀ6 ραδ]εά ΕατίΠετ, 

απά ἃ σεηετα] 8ΏΦΊΥΟΤ 011 Ῥο βασσοξύεἀ. ἩἨοι, πο πιαΥ Ἱα]] 

ΒΚ, α1θ ὑμϑὺ ποὺ πιεηῦ]οπεά ὮΥ ΕἸαίατοβ, ποιση Ἑιαίατομ 415- 

ΟἸ5565 αἱηοδύ 6Υ6τΥ ῬοβδΙρ]ο απθδίίοη οἱ ρΡμΙοδορβίσα] ος βοοῖα] 

1η{οτεδί, απά Ποατίδῃθά ΤΙΟΓΘΟΥΕΓ αὖ πο ναιγ ὤπιο, ἤθη ὮΥ 

{Πατ Ίατσο απά 1Ππογθεαδῖησ ἨΠΩΡΘΤΒ, ΕΥ̓͂ ὑΠαῖτ απβΙποµῖησ οοπτασθ 

απά βὐεαάγ Ῥτποϊριθ, ἴπΠεγ Ἠαά Όεοοπιο 80 {οτπάαβρ]θ, ὑπμδὺ 

ο Ῥτορτοίοτ οἵ ΕΒιπγηῖα ἴῃ αὐΐου Ῥετρ]εχΙῦγ αρρ]θς {ο Ἠ]5 

Ιπηρετία] πηαδίετ {οτ ΙπαίτασΙοηβ ΠΟῪ {ο 468] πα ἃ 5εοῦ {ῃπ8 

Ῥαβείγο απᾶ γεί ας τενο]αθοπατγ{ ΗΟΝ 16 16 ασαῖη, ὑπδῦ 

Ματοας Αιτε]αβ, ἴηΠο ΡρΗ]]οβδορΏ]σα] ΘΠΊΡΟΤΟΣ, ἆ1δηιίςθες ἐΏθπι 1η 

μ16 ππ]θησς ἢ οπο Ῥτίδε ςοοτη[α] Δ] δῖοι ὃ, ὑμουρὴ Το ας 

{86 οοπιρ]είθ ὑγίαππιρη οὗ 11θ πο τε]]- 

σῖοη απᾶ ἴπο νὶςιρ]ο οχϊποίῖοη οὗ [86 
οἷά: 12 πο πιαγ 850 βΡρεα]ς, ἃ βἰτ]οῦ]γ Ἠ18- 

γοτίσα] Ῥοοῦ...οῦ...Πο οπθ ποπ]ᾶ ΚΟΥ 

ἴπθ οχϊθίοηςοθ οὗ ΟἨτὶρήαπϊγ δὖ ἐπαίῦ 

Ὀθχ]οᾶ οὗ {πο ποτ]ᾶᾷ Ὦγ τεαάϊπρ {Ἠο 

ΜΟΙ ΚΒ οἱ ΟΙαπᾶ(αη.) 

1 Τοῖβη 2)6 Μοτί, Ρεγεσγ. ὃ τι 56. 

3 Μοτίτο]ε, 1.0. 

ὃ Μ. Απίοη. χὶ, 3 μὴ κατὰ ψιλὴν 

παράταξιν {1ΓΟΊ1 ΊΩΘΤΘ ΟΡΕΙΙΠΑΒΟΥ), ὡς οἱ 

Χριστιανοί, ἀλλὰ λελογισμένως καὶ σε- 
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Ῥθεπ Ποοάςά σι αρο]οσῖθς απά πιρπηογ]α]5 οη. ὑπο Ῥε]α]ξ, απά 

ἔποιση ὑΠ6Υ βοτνεά ἴῃ Ίατσο πἹπρετε ἴῃ {1ο γογύ αΓΠΩΥ γγΠῖο]ι 

6 οοπηπ]απάθά ἴῃ Ῥετροπ"{ Τ]θ Εἰ]οπορ οἱ {6856 Ἰαΐογ ΡΗ11080- αθβαπιθᾶ 

Ῥ]οτς αἲ ]εαςδὺ οαπηπού Ὦθ αδοτιρεά {ο Ι6ΠΟΓάἨΠΟΘ; απά 80Π19 ο{]ατ να. 

οχρ]απαίῖοη παβδῦ Ῥο βουρῃῦύ. Μαγ πο ποὺ {ατ]γ οοπο]αἆρθ Σ9850ΠΑ, 

ἰπαῦ, Ἠ]ο οἶ]ετς απάετ βἴπηϊ]αχ οἰτοιτηδίαποςϐ, {6 οοηςΙάστεά 

 οοπἰοπιρίποις σϑύϊοθμοθ {ο ϱα{οςῦ, 1 ποὺ πο Κοεπεςῖ, ΥθαΡοΠ 

{ο ΕΠΙΡΙΟΥ ασαϊηδύ α τε]]σ]οιβ πηονθτηθηί, Ιον Ίνας οι]ῖησ 

198 ΦΥ͂ αργγατάς Ποπ ὑῃ6 Ίοηγετ σταᾶες οἱ βοοΙθίγ, απά πΥ]]οἩ 

ἴ]ιδΥ. νἱθνθαὰ σι αἰατπι δα τηϊβοϊγιηρ ποὺ αππιϊησ]θά τη] 

βοοτεῦ σϑϑρϑοῦ" { 

μνῶς καί, ὥστε καὶ ἄλλον πεῖσαι, ἄτρα- 

γῴδως. 

1 ΠῚ το δὖ ᾿ϑαϑὺ ΤΙΑΥ Ῥο Ἱη- 

Εογγθᾶ ἔσουα {86 βίουυ οὗ {πο {παπάᾶει- 

ης ]οσίοη: 566 ΘΒ ΘΟ ΠΥ ΜοβΏείπι 16 

Τεύιι ΟΠιγδίίαπ. 5:80. 2. ὃ Χνιϊ, απᾶ 

Τιατάπαυ Τεβπιοπίθς, οἶδ. ΧΥ. ὃ 3. 

1 δὺ Ααραβίπθο 46 Οἵυ. εί τν. τι 
β475 οὗ Ῥσποσα, αἲζοτ πηθηΙοπίηςρ 1118 

Ῥ]ή]1οβορ]οτ΄ϐ αοοοαπί οὗ {ἴπθ 9608, 
εΟἩτίρΙαποβΒ {βπαθη, Ίππα απο σαᾶερῖβ 

ἴηΙΤΩΙΟΙΒΕΊΤΩΟΒ, 1Ώ ηΘΠἴΤΑΤΗ Ρ8Σἴ6ΤΠΙ 6ΟΠ- 

ΠΊΘΙΠΟΙΑΥΘ 81518 ϱβῦ, ηθ τε] Ιαπάατεῦ 

οοπίτα 6189 ραΐὐτίο γείθτοπα οοηβιεἰπά]- 

ΏΘΠΙ τε] τορτε]μεπᾶετοῦ οοπίτα Ργορχί8Τα 

{1οτβΙίαη νο]ιπίαίεπι,  Ώθηθσα Ιπᾶᾷρθᾶ 
οοπ]ά Ἠατᾶ]γ Ὦο οχκρεσῖοᾶ {ο πιθη{ΙοἩ. 
{86 ΟΠτΙβίαηβ, ἔοχ πιοβῦ οὗ Ἠ18 πγοτ]ςς 

ΨΓΕΙΘ Ῥθτῃαρβ τι 6η Ὀοαΐοτθ {θ ΠΘῪ 

βεοῦ δᾶ αἰἰτασίαᾶ ἴ]ιο αἰθεπίίοη οὗ 118 

{6]]οπγ-οοιπίγπηση. Βα 8οπηθ ΒΒ. 0 ἢ 

γτηούϊγθ 8 Ατιστιϑύϊηθ Ἡθτθ βπσσθβίς 

πηπβδῦ Ἠατο βεα]οᾷ {1ο 11ρ5 οἳ {1ο Ιαΐος 

ΡΗΗΙοβοΡΗἩθτβ. 



Έοαχ ερὶ- 
εἰ]ος Ὁτὶζ- 
{6η {τοπ 
ἘὮοίπῃθ. 

ΤΠ. 

ΟΒΡΗΕΠΞ ΟΕ ΤΗΕ ἘΡΙΞΤΙΕΒ ΟΡ ΤΗΕ ΟΑΡΤΙΥΙΤΥ. 

ω ῬΑ, τοπλαϊπθα ἴῃ οδρύϊν:υ Ῥοεύπεαεη {οι απά ἔνθ Υ6αΙΒ 

(Α.Ρ. 58---. 3}; ὑπ6 βγβὺ Βα] οἳ {119 ρετίοά Ῥεΐης βρθῃὺ δὺ 

(ῴρεατεα, {μ6 5εοοπά αἲ Πουηθ. Ἠγπ]ο (μας α Ῥ{ΙδοΠετ ἢ6 Ἰντοῦθ 

{οαχ αρὶςί]ος, {ο πο ΕΗΙΠΡΡίαπς, {ο ὑπ Οο]οβδίαης, {ο ὑπ Ἱρ]ιο- 

5185, {ο ΕΗΙΊΘΠΙΟΠ. ΤΠοισ]ι ἃ {ου οὐἹ 105 Ώαγθ αβεΙσηεά 9016 ΟΥ̓ 

ΏΟΤΘ οἱ μας ερὶδί]ος {ο Ὦ15 Θομῆποιηθηὺ αὖ (ὑδβϑαγθα", {Π6 16 806 

«οτῖοις ορ]οσίίοης {ο {115 νίθυγ”; απά ἴμο ναςί πια]οτΙῦγ οἱ πτ]δαις 

1 ΠῊ 9 {8766 ορῖβί]ος 816 αββίσηεᾶ ἴο 

ἴῃο Οφϑδύθδηῃ οδρυϊυγ ὈΥ Ῥδΐΐσος 

(Βεἰίτ. τι. Ῥ. 47 544.), ΤΊ Θ 568 (Κΐτε]ια 

πι αροδὲ. Ζεῖξ. Ῥ. 176), Ῥθα585 (( 686}. 

ἄν Ποῖ. δον ἤθη δ 114), Μ6γετ (1121168. 

Μπ]. ὃ. 2) απᾶ οὐ Υ8 : πο ἨἩρίςί]ο οὸ 

{86 Ῥπ]Πρρίαπς Ὁγ Ῥαπ]αβ (ΡΥΟΟΥ. “61. 

1799, διὰ ἨΗείᾶεῖῦ. ζα]ιγδ. 1825. Ἡ. 5, 

γϑίθυυθα {ο ὮΥ ΒΙ661), Ἑδἡΐσετ (1.ο.), απᾶ 
ΤΗΙ6ΥΡΒΟὮ (ἴδ. Ῥ. 212), 116 Ἐ Πε (1η- 

οᾶ. δ τι απᾶ ποίθ οἱ Ἱ, 12) βρεᾶΚ6 

ἀουθύξα!γ. ΤῊΘ οἹα οϑὺ ὑγδαϊ 0 ΟΥ 60Η- 

Ἰθοῦατο ἀδίθα 8411 ἴουν ερϊς]θβ ἔτοπι 

Ῥοπιθ: απᾶ {Π15 15 [9 ορί ποι οὗ τηοϑῦ 

ΠΗΟἄ6ΙΤΏ ΨΥΙ{6ΥΑ. Οεάεν αἶοπο (Ῥ)ΌΘΥ. 
Οποίᾶ. 1741: 860 Ίου Οι. Ρ]ιζῖ. τττ. 

Ρ. 168) ἆαΐες {π6 ῬπΙΠρρίαπςβ ἔτοπι Οο- 
τιπ{Ἡ ἄατίπς δὲ Ῥατπ]9 ανεί τ]ρ]ό. 

3 Ῥθαβοης ἕο ἀαὐῑπς {πο ἴπτερ ορ- 

5.165 ἴτοπι ὤαβατθα 816 ρίτεη Επ] ἴῃ 

Μογει (Ώρ]ιε. Επί. 5 2). 1 οιηποῦ δὐ- 

{αοἩ αηγ πεὶρΏῦ {ο {ηεπι. Ἐον {86 Ερί- 

5016 {ο {πο ΡΗΙρρίαπς {16το 15 αἲ 1ϑαϑὺ 

υμῖ5 ηγίπια Γαοῖε 9859, ἰλαῦ πο τηθπῦΙοι 

οὗ {πο ρτβοσῖαπα ἵπ ῬΗΙ]. 1. 12 που 
ἴλαπ ο οσρ]αϊηεᾶ Ὦγ {1ο βἰαίοπιοπί 1η 

Δοῦς χα τ]. 35, ὑπαῦ δύ Ῥατ] παβ οοἩ- 

Ππος ἴῃ “86 ρταΜοτίαπα οἱ Ηοτοᾶ. Βα 

{Π6 οχρτοβδίοη “πτουρμοῦὺ ὑπὸ Ῥτβίο- 

Ίπτη (ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ), ΜΆ116 16 
ἸΥΩΡΙ165 ἃ πΙᾶετ 5ρα0θ {ματ {19 Ῥ81866 

ΟΥ̓ ΟΥ̓ οἶδ] τοβῖᾶσοηςοο οὗ Ἠετοᾶ, 15 εας1]γ 

οχρ]αῖποᾶ Ὦγ {ο οἴτοαπιβίαποῬϐ οὗ δ. 

Ῥαπ]β οοππεχίοηπ πι {πο Ιπιρετῖα] 

σαατᾶβ αὖ Ἠοπαθ: 566 8,οτο, Ῥ.ο. Ομ 
{86 οἶποτ Ἰαπάᾶ {Ἠθτθ αΓθ ΤΩ Δ ΠΥ ΒΘΥΪΟΤΙΒ 

ΟὈ]ούϊοηΒ ἰο Ο.β8τ68 45 ῃ 9 Ῥρίαςθ οἳ 

τΥϊησ, (1) ΤῺΘ πο[οο οὗ Ο6βατ8 

Ἠοιβδελο]ᾶ (ΡΗΙ]. ἵν. 22) οιηποῦ ποσα 

ΥΗΠΟἩ βγα]ηῖης οὗ ]8ηρπασο απᾶ Ταοΐς 

Ῥο πιαᾶθ {ο αΡΡΙΥ {ο Οὤ5ρεαχοα. (2) Βὲ 

Ῥατ]” αοοοαππύ οἱ Ἠϊ5 ῬΥΟΡΎΘΒΒ (1. 12 
βᾳ.) 19565 811 108 ἔοχοθ οἩ. {815 ΒΌΡΡοϑι- 

Ποπ. Ἠθ 15 Οὐ] 5]Υ ερεα]ίπς οἳ ΒΟΠ1Θ 

ρ]αοθ οὗ ρτθαῦ οοπβδαπθποθ, πΊιθτθ 086 

5061 δᾶ τεοθϊτεᾶ ἃ ΠΘῪ απᾶ τοπιαχ]ς- 
8.016 ἀετε]ορπιεηπύ,. Οφϑασθα ἆοθβ ποῖ 
βαθϊβ!γ 8650 οοπαϊ 05, Τὸ πας ἰδοὺ 
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4 ΘΡΎΘΘ 1Π Ῥ]ασοίηπς 411 {οιχ αἲ ἃ Ἰαΐοσ ἀαΐθ, αἴτοτ ἴμο Αρορί]ο μὰ 

ῬθῬπ τεπιογεά {πεποῬ {ο Ἠοπιο, 

Αββυπιῖης θη ὑμαῦ {Π6Υ γγοτο 411 τυ ύθη {τοπ Έοπιθ, πο ΤῊΘ ΡΗΙ- 
Φ . . . . 1 Ϊ 1 ἰ- 

Ἠαγο ποχὺ ἴο Ιηνοί]σαίο ὑμὶν το]αίῖνο ἀδίθβ. Απά Ἠοτο δρϑίῃ 3 
: : : ᾿ . αρατί; [89 [86 αυθβύϊοη ΒΡ 1Η65 15618. Τὺ 6οοπι5 νετ Οἶθδγ, απἆ 18 σοπο- δΕλτί ΩΣ 

ΤΆ]]Υ αἱ]ογγεά, παί πο {τε ερὶςί]ο5 Ἰαβὺ πιοηϊ]οΏθἆ Ίγοτο τσὶ θη “ τεσ: 

απά ἀοεραίομοά δὖ ος δθοαῦ {π6 βαπιθ πιο, ψ 8116 ἐ]ο δίδου ο 

ἴο πο ΕΠΙΠρρίαΠς βίαπάβ αἰοπθ. Οἱ ἴμο {μτοο ένας οοπηθοίεά 

ἴπο ΕΡΙβ016 {ο ὑπ6 Οο]οβθίαης 15. {ιο ]π]ς Ῥούνγθοη πο οἴ]οτ πο. 

Οἱ ιο οπθ μπᾶ 18 οοπηοσίοη τ] {116 Ἠρίδί]ο {ο ἔ]ιο Έρ]ιο- 

ΒΔ 16 οδίαρ]δῃΏοά ὈΥ α τοπιαχκαβ]θ τοβεπιβ]αποθ οὗ βίγ]ο απἀ 

πα{{θΥ, απά Ὦγ ὑμ6 ἰδοὺ οὗ 15 Ῥεϊπσ οπἰτγιαςίθᾷ {ο πο β8Πιθ 

πηθβδεησεγ Τγομῖους’. ΟἹ {86 οἴμετ, 16 15 ΒΟ {ο βγπομτοπίζθ 

ὙΠῸ πα ]ειίετ {ο Ῥμϊεπιοη Ὦγ ποτ {ἶαη οηθ οοἰποάθησο : 

Οποβίπιαςδ αοοοπιραπ165 Ῥοῦ]μ ερικ]εος”; ἴῃ Ῥοῦϊι α]αἰαθίοης 816 

ϱοΏ{ {ο ΑτοζιρρισἍ; ἴῃ Ῥοΐ] {Π6 64Π1Θ Ῥ6ίδοΏς5 816 πιθη/ίοηθς ἃ8 

ού Ῥαπ]”ς οοπιραπΊοπς αὖ [88 {πιο οὗ γ/τ]θ]ησ”, 

811 ποῦ 8, ΤοιΥ ἱπιροτίαπῦ ρ]ασοθ. Τὸ πᾶ 

Ῥεεπ εγαηρε]]πεᾶ Ὦγ ὑπ Αροβί]ος οὗ {89 

Οἰτοαπιοϊδῖοη. Τ1ο9 Ετεί Ἠθαίπεη οοἩ- 

τοτὺ Οοτποθ]αβ Ἠγοᾶ {Ἠςθτο. Α5 ἃ ομ]οῖ 

βοαροτῦ {οπηΏ οἱ Ῥα]ερίπο, ἴ]ο ρτοαῦ 

ΏΙΘΑΟἨΘΙΒ οὗ {ο 4οΕΡο] τ τ οοπρίαη{]Υ 

Ῥαββίης {ο απᾶ ἔσο {μτοιρ]λ 10. Α]ΐο- 

6είΏεχ πο ΠΙαΥ ΕΠΏΡΟΒΘ 16 {ο Ἠατο 16- 

οοῖνθᾷ Π1ΟΤΘ αὐοηί]οπ ἴῃ ΡΤΟΡΟΣΕΙΟΠ {ο 

1085 51Ζ9 {Πβη ΑΠ οἴ]αχ Ῥ]αοθ; απᾶ 11ο 

Ί3ησααρθ οὐ 5 Ῥατ] ΒΘ6ΤΠΒ π/Ἱο]]γ 1π- 

αρρ]οβΡΙθ {ο ἃ ὕοση τὶ {ῖ5 δηΐθοο- 

ἀθπί Ἠϊδίοτγ. (3) θα {115 ορίἰςί]ο 15 

ψ{{ίθη, Ἡθ 15 Ἰοοκίηρ {οτγατᾶ {ο Ἠ]8 

βροθᾶγ τε]θββθ απᾶ ΡιτΡοΒΘΒ ἃ υἱδὶῤ {ο 

Μαοθᾶοπῖα (1. 26, 11, 3: ΟΟΠΊΡ8ΤΘ ΡΗΙ- 
Ίθπι. 22). ΝΟΥ ἴἨθιθ 18 ηΟ ΙΘΔΞΟΏ {ο 

ΒΊΡΡΟΡΘ {]ιαί Ἡο οχροοίθᾶ {5 αἱ 06- 

Β4Υ88, ΈΟΥ σ]αῦ ποτοί]ιθ οἰτοππαβίαησθβ 

οὗ ἴπθ οαβοῦ Ηθ Ἰαά ροπθ πρ {ο ζθταδα- 

Ίσα, Ιπζεπάϊπρ {πιπιθάΙα{αῖγ αξὐογπτανᾶβ 
{ο τὶςί{ Ώοπιθ. ΊΠ119 οὐ Ζεγαβα]επι Ἡθ 

15. αρρτολεπᾶθᾶ οἱ 8. ἔγίγοϊοιιβ οἼβτρο 

Δα ἀπιρτϊβοπθᾶ. Παπ αὖ ΙΘησίῃ Ἰθ 

19 ὈτοαρΗί {ο {τῖα], 1ο Ῥο]ά]γ αρροα]5 {ο 

0βαὺ, Μαγ πο ποὺ 1πῖεγ {λπαῦ {15 

Ἠαᾶ Ῥθεπ 815 βου θα ἀείετπιϊπαδίοη ἔτοπα 

ὑπ Βτεοῦῦ {λαῦ Ἡοθ οοπβΙᾶετοᾶ 16 πιοτθ 

Ῥτιαάρηίῦ {ο δοὺ {πας μη ἴο βία] Ἠϊ5 

βα[θ{γ οἩ {πο οαρτίοῖοας ]πβίορ οὗ {1ο 

Ρτον]Ιποία] ροτεγποτ2 ἐμπαὺ αἱ 811 οτεπ{5 
Ὦθ Ἠορεᾶ {ποαταῦγ {ο βθοπτθ ὧ1ο Γα18]- 

πηθηΐ οὗ 15. Ιοηπσ-οΠοατϊιβηοᾶ ἀθεῖσι οἱ 

ῬτοθβοἩῖησ 9 0506] {π {πο πιθίτορο]1β» 

ΤΉῊΘ656 οοπβϊἀεγαῖοη5 β6οπα ϱα/Ποῖεπί 

{ο {απτη πο βοα]θ ἴῃ {ατοττ οὗ Ώοππο, 88 

αραϊηβί Ο888ΙΘΑ, 1Π {11ο ο85ο οὗ {1ο Ἑρ]- 

βί19 {ο {πο Ῥ]ΙΠρρίαΠΒ. ΔΑ τορατᾶς {]ιο 

οίποςσ {Ἠτορ, 1 βΏα]] οπᾶθατοιχ {ο ρίτο 

ΥΘΒΡΟΠΑΒ ΤΟΥ Ῥ]αοίηρ {ποτη ]αΐ6τ έλα ο 

Ῥππρρίαι Ἰοΐΐίοτ: απἆ 1 Ρο, {Ἠ6Υ αἶβο 

γητιϑὺ ἀαΐθ ἔτοπα Ὥοπιο. Αὐ 811 ετεπίΒ 

ἴλοχο 15 πο βυϊποϊθηὺ στοιπᾶ ἴου αΡαΠ- 

ἀοπίης {ιθ οοπιτηοή ΥΙ6Υ’. 

1 60]. 1ν. 7, ΒΡΗΘ8. Υἱ. 21. 
5 0ο]. ἵν. 9, ΕΠΘΠΙ, Το---12. 

8 οἱ. ν. 17, Ῥηήθπα, 2. ἩἨεποο 1 

Π1ΑΥ Ῥο Ἰπ[οττοά {]αΐ 016Υ πεπί {ο {1ο 

β4Τ1Θ Ῥ]αςθ. 

4 ῬΙΙΙθη, 1, 23, 24, Οοἱ. Ἱ. 1, ἵν. 
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ας 1 
Ηθη 
Ῥοεΐοτο οὐ 
β1ΐογ [86 
οίοθυς ὃ 

Άτσι- 
τηθηΐβ 1οΥ 
1ΐ{5 Ἰδαίου 
ἀαίο ϱἰαζοεᾶ 
ΑΏᾶ 6χ- 
ΑΠηΙης6ᾷ, 

{.ΈΤΟΡΤΕΒΒ 
οὗ ο 
Ὥοπιαι 
Οματοῖι 

ΟΒΡΕΗΕΒ ΟΝ ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΙΗΣ ΟἿ ΤΗΝ ΟΑΔΡΤΙΥΙΤΥ, 

Τ]ιο ααεξίῖοη ἐπαπ, πΠΙοὮ 1 Ῥτοροβο {ο ἀΐδοιςς ἴῃ ὑπ6 {οἱ]ονγ- 

Ίπο Ραρ65, 15 ὑ815: πΠεί]ει υπο Ηρ]ςί]ε {ο ἴῃμο Ῥμρρίαης οΠοι]ά 

Ῥο ῬΡ]αοεά εατΙγ ἴῃ ὑπ Ὥοπιαη οαρΏνΙῦγ απάἁ {ιο {ητεο ερΙβῦ]ε8 

Ἰαΐου; οἱ υ]αί]ιογ οΟΠΥΘΥΦΕΙΥ ἴμο {Ἠτος αρ]δέ]θς γ/οτο Ὑτ]ίεη Πτοῦ, 

απά ἴλο Ῥμ]ρρίαη Ἰουίοτ α[ιοτννατάς. ΊΤ]ιο Ἰαΐέογ 15 {πο Ρτονα]]- 

1ης ΥΙ6Υ; ΑΊΠΟηΡ ὑῃ6 γαςύ πια]ογίγ οἱ τεοθεηῦ ὙΤΙ{6Τ8, (6ΓΠΙαΏ 

απᾶά Ἐπσ]ς]ι, ση οπθ ο πο Ἱπροτίαπύ εχοερ8οης’. 1 588}} 

αὐθεπιρύ {ο ΠΟΥ {]αῦ 1ο ατσιχηεη{ς 6ΕΠΕΤΑΙΙΥ αἱ]εσοά ἴῃ 108 

[ἄνουν γη] ποὺ φαρροτύ {πο οοπο]αδίοηΒ: Μ816 οἩ ο οἴμος 

Ἱαπὰ ΊΠετο 4ἴΓ9 ΤΘΔΡΟΠΕ {ογ Ῥ]αοϊπσ πο ΤἨΙΠρρίαης δατΙΥ απᾶ 

ἴπο {ητεο ερὶδί]ος Ἰαΐ6, ΒΟ ἴῃ {86 4Ώδεπορ οὗ απΥ ἀθοῖδινα 

εν]άεηςσθ οἩ ὑπ6 οὔμετ 5146 πιαςδὺ ο τεσατάεά αξ ε]σΏίγ. 

ΤῊΘ αγσιπιεη{ς ἴῃ (Ἀγοιτ οἱ {19 Ἰαΐετ ἀαΐο οἵ {86 ῬΠΙΠρρίαη 

]είίατ, α5 οοπρατεά τι πο οὔπετ {Ἠταςθ, ατα ἅταπνη [ΠΌΤ ΤοΓ 

οοηβιάθταίίοη5: (1) Έτοπι πο Ῥτοσγθβς οὗ ΟἨτιςαπΙῦγ 1η Ὥοπης, 

5 οχηϊριιθά ἴῃ ἴΠὶς ερίδ]ᾳ; (2) Έτοπι  ϱΟΠΙΡΔΤΙΣΟΠ οὗ {6 

ΏΒΙΩΘΒ οὗ δῦ Ῥαι]”ς αδεοσῖαίθς πιεη{]οπεά 1η πο ἀἰΠετεπί ερὶςί]ο5; 

(3) Έτοπι ἴῑιο Ιεησίῃ οἵ πιο τοαπ]τεά {ΟΥ {πε οοπιπηαπ]οα{]οηΏς 

Ῥούπαεπ ῬΠΙΠρρί απἆ Ὥοπιο; (4) Ἡτοπι ἴῃΠο οἰτοαπιδίαησθς οὗ 

οὐ Ῥατπ]5 Ἱπιρτίδοηπηθηῦ. Τ]ῆε5δθ ατοιπιεηίς 011 6 οοηςιάστοἆ 

ἴῃ ΟΓ46Γ. 

Ι. Τ0 15 ονιἀεηῦ ὑμαὺ πο ΟἨτ]δίαης Ιπ Ὦοπ]ο ΕΟΤΠΙ ἃ. Ίαγρο 

απά Ἱπιροτίαηῦ Ῥοάγ γ]οη {πο Ἐρίδί]ο {ο ἴο ῬΠΙΠρρίαπα 16 

ΤῊΘ (4ο5Ρε| ας εβεοίεά ἃ Ιοάσπιεπί ατεη 1Ώ {16 1πῃι- 

Ῥετία] ραίασο. ΤῈ Ῥοπάς οἵ {πΠ6 Αροξβίο Ἠανο Ῥεοσοπιθ ΚποΙη 

ποὺ ΟΠΙΥ “{λτοασλοαῦ πο Ῥρτούοτίατα Ῥαῦ {ο 8411] {ιο τοςῦ. 

Τποτο 15 α ΤΙΒΥΥε]Ίοας αοἰϊνΙίγ απιοης ιο ἀἱδοῖρ]ες οὗ {Π6 πον 

ΜΥΙ0ἴθη. 

Ἰτ--1ᾳ4. 11θ ΏΒΊΙΘΘ ΟΟΠΙΠΙΟΗ {ο Ῥοῦι ἍἈΝειιε Τεδί. ῬΡ. 439, 460) ῈΟ οοπβ]ᾶθιβ 

816 Τπιοίπεας, Ἐραρηταςξ, ἩΜατοις, 

Ατιρίαχοπας, Ώοδπας, Τα, Ττομῖοαβ 

απᾶ ἆθδας {π6 ποῦ 816 πηρηοπθᾶ ἴῃ 

{89 Ἐρ]εί]ο {ο {πὸ Οο]οββίϑηβ 819ᾳΠ6. 
1 Τη 6ΥπΙιαΗΣ, Ὦο δ οὐΐθ, Βομταάστ, 

ἩἨσπιδεῃ, Αηροτ, Οτοάποχ, Νεαπάοτ, 

Ἰπ1θβ6Ι6Υ, ἨΊογετ, Ἰθείηρετ; ἴῃ Έπρ- 

]απᾶ, Ὀανίάδοπ, Α]οτᾶ, 6οπγΏθατθ απᾶ 
ἨοπβοΏ, ἸΓοτᾶρποτίἩ, Ἐ]]1οοίό, Ἐαᾶ[ο. 

ΤῊΘ οχκοερ{ἴοης ἃγ6 Ἐ]εε]ς (Ε{π]. ἔην ἄαθ 

ἴπθ ἅἄαία Ἱπει[βοῖοηί {ο ἀεοῖάο Ῥαῦ 

ἐγθαΐβ πο ῬΠμΠρρίαπς Πταῦ ἴῃ Οὐᾶρον: 

απᾶ Επα]ᾶ (5 εχιᾶδε]ιγεῖὂεπι οἷς.ὉΡ. 431 54.» 

547), ΤΟ ΠΟΎΘΥΘΥ τε]οοῖς {π6 ἘΠ 5019 
{ο πο ἨρΗθβίαἨς, 81. ϱΙΡΡΟΡΘΒ [86 16- 

πηβΙπΊηρ ἴἨτεθ ἴο Ίανο Ῥθεπ τί 

αροτπῦ {1θ βατΏθ ππθ. Τ16 ο]άςν Ἐπρ- 

15}. οὐἸ 1085 ΓοΥ {19 τηοβύρατχ᾽ (6.5. Ὁβε]ος 

αηΏᾶ ΈῬθατβοη) Ῥ]αοθᾶ ἴπο ῬΠΠΗρρίαπβ 

Βτεοί, π]λοιί βββϊσηΙπσ ΤΘΔΡΟΗΡ, 
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{α1Ὦ: «Τη 6Υ6τΥ παγ ΟἨτ]ςὺ 15 Ῥτεασβες. ΑἹ] {815 16 15 αγσαθά 

ΤΘ(ΙΙΥ68 ἃ ὙΘΙΥ͂ οοηβιἀεταρ]ο Ίαρςδο οἱ ππο, 

ΤῊ ατσαπιεηῦ ας {ο ἃ στεαῦ οχἰοηῦ Όδοη πιοῦ αἰτοαάγ’. Τό Τίς οοπᾶῖ- 
18 Ἠ]σ]]γ ῬτοβαβΙθ, 85 [ ανα επάςανοιτθᾶ {ο βΒῃον, ὑμαὺ οὐ Ῥαπ] ἘΝ να... 

{ουπά α Πουτίε]]ίης {λοιση αποισαπ]χοά ΟΠ σοῦ, νε Ίο οοππίος. 

ΑΤΤΙΥεά 1η Ώοπηθ,. Τῇ βίαϊβ οἵ ὑπίηρβ θχ Βι: [θα ἴῃ 1ο Πριςί]ε 

ἴο ὑῃ6 Ὦοππαηϐ, ἴ]λο ῬΡτοῦαδρ]ο στον οἵ ΟἨτιβαπΙἴγ ἴῃ Πο 1η- 

ἴετνα], {Π6 {αοῦ οἵ 15 Ππάϊησ α Ῥοάγ οὗ ΥΥΟΙΞΠΙΡΡΟΙΦ οΥεη αὖ 

Ῥαΐθο!!, οοπιΏίπθ {ο παρροτύ {815 1Πΐ6Γ6ηΏσθ. Τῦ Ἠας Ῥοση βὰρ- 

ροξίεἀ αἱδο (απά τααδοης Μ11] Ὃο σἵνεπ Ἰετααξίογ {οτ {Π15 βὰρ- 

Ρεςύ]οη) ὑμαῦ {88 “Τηθιη 618 οἱ (6ρβατ Πουβε]ο]ά” γγοτα, δὖ Ἰουδί 

1Ώ ΦΟΙΠΘ σᾳ565, ποὺ δὺ Ῥαιι] οοηνοτί5 δου Ὠ15. αιτ]να] Ὀαῦ οἰάοτ | 

ἀῑφοῖρ]ος αἰτοαάγ οοπ{οβθίησ ΟΠ. Απά ασαϊπ, 1 πνηοη νο. 

πτοῦθ ης οομ]ά αἰτοαάγ οοαπό ΠΥ {011οΥ/οΥ5 αΊποησ 1ο Ῥταρ- 

ἰοτίαη φο]άϊευς, 1ὖ 15 Ώετο ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ {λαῦ πο τη]οηό εχροοῦ {ο 566 

ἴῃμο οατ]εςῦ απά τηοβῦ βἰτι]1ησ ταςα]{ς οἱ ΏΙ5 ρτεαοβΊησ, {οΥ στό] 

{8686 5ο]ά1θτβ Ίο γγας {οτοεά {ο Ποιά οἶοδο απἆ απ]πίετγγαρίαἁ 1η- 

ἴθτοοιτβθ ἀἆαγ απά π]σΏί {τοπι {9 νειγ Πτεί, 

ΝΟΥ πηαςθῦ Πο αεχργθβίῖοη ἴΠαῦ Ἠῖ «Ῥοπάς δ Ῥεοοπιο Ἠ[ Ίπη- 

πονπ {ο 811 {π6 τος’ οἵ ιο Έοππαπ Ῥεορίο Ῥο τἰσοτοιὶγ ὃν 180 ποῦ 
Ῥτοββεά. Τὸ 15 οοπίτατΥ ἴο 811] βουπά τα]θς οὗ Ιπετρτείαδίοη {ο Ῥτοβδεᾶ, 

]οο]ς {οτ αἰαθιεῖοα] Ῥτθοϊδίοη ἢ ποτάς αἰθοτοά 1Π πο ἢ] Π 688 

οὗ σταϊίαᾶθ απἀ Ἠορθ. Τ]θ {οτορ οἱ ἐἶιθ 6ΧΡΙΘΒΡΙΟΠ πηιδύ Όο 
πηθαςατεά ὮΥ {Π6 ΑΡροβί]ε” Ιαησιασο ϱἱδαηΏςτθ. 1π ἨΤΗΙΠς {ο 

ἴμο Τ]εβδα]οπ]αηϐ {οΓ Ιηβίαηποθ, οΠ]Ιγ α {6η τη 5. αἴἴεν {πον 

Πᾶν Ἠεατά ὑμο Πτεί ὑάϊπσς ο γε (ἀοβρϑὶ, Ίο εχρτθβδος ἨΙ5 ἸΟῪ 

ἴλαί {τοπ ἴποπι Ἠαςδ βοιηάσοά {οτύ]ι {π6 ποτὰ οἱ πο Τιοτὰ, πού 

οΠΙγ ἴῃ Μαοαεάοπια απά Αολαία, Ὀαὺ πι 6υθτ1/ Ῥίασοο ὑπ 61ν {αΠ {ο 

(6οἆγπατά 15 6ρτοαά αρτοας”. 

Ίπάεθά {Π15 Υθ6γ Ῥαβρασο ἴθ ἴπο ῬΠΙΠρρίαπ Ιαίέοτ, τ ΠΟ ΤῊΘ ποξίοο 

ηας Ῥεοπ {α]κοη {ο {ανοιχ ἃ Ιαΐοτ ἀαΐθ Ῥεοαιβο 1ὖ ΑΠΠΟΙΏΦΘΒ ω.. 

ἴμο Ῥτοσχος οἱ ο (οβρε] ἵπ Ίοπιο, 4ΡΡΘαΙ5 πηιιο] ππογο δ[10 Μπίος- 
πηαίιτα], 1 ντι ύίεη 8οοη α[ίο; 15 αττιναἰ. ΤΊ οοπάπαοπ οί 

{μίησς γιο] 19 ἆθβοτίρες 15. πονε] απά οχοεροπα]. 10 16 ογ]- 

ἀθπ{]γ ἴο Βτεί απγακοηίηπσ οὗ ἀοτπιαπὸ 1ΠῃςπΠος5 [ῸΓ σοοᾷ ος 

1 566 ΔΌΟΥΘ, Ῥ. 25 86. 3χ ΤΏΘΡΒ, Ἱ. 8. 

νΗΙΙ.. 3 
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2. ΒΡῈ} 85 
Β88ΟΟΙ8{ΕΡΒ, 

(οπογαί 
ΒΠΒΘΊΠΘΥ {ο 
{018 αγρι- 
ταρηΐ, 

ΟΒΡΗΕΗΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΙΗΣ ΟΕ ΤΗΠΗΒ ΟΑΡΤΙΥΙΤΥ. 

ον]], {π6 εττίησ αρ οὗ Ιαὐοπῦ οπποῦίοης οἵ Ἴονθ, οπια]αῦ1οπ, ὔγι[ο, 

σοᾷ]εςς ]εα]οαδγ απά σοᾷ1γ πθα], ὈΥ ἴπο Ῥτοδεποθ οἱ ἴμο ρτεαῦ 

ΑΡοδί]ο απιοησ πο Ομτίσῆαπς οὗ Ἡοιιθ. ΤΗΙ5 15 Ἠατά]γ ιο 

Ίαησααρο ἢ6 Μοῦ] Ίανο αβδεά δἰ. Ἡθ Ἰαά ερεηῦ πο πλοία 

Υθατβ ἴῃ 088 πηθἰτορο[1θ, Βα. ὑΠ 6 απίασοηίκπι οἳ 6πεπι]θς απά 

ιο ἀανοίῖοη οἵ {]επάρ Ἰαά βου ]θα ἆοππ Ιπίο ἃ τοαπο οὗ 

Ἱαίχοά οι οὗ αΏθοίιοη. Ίου 15 ὑπ6 {οτπι οἵ πε απποιποεπιεη{ 

κιοἩ 85 πισ]ῦ 6 εχρεοίεᾶά ἴῃ ἃ Ιείζοι αἀάγεβεεά 80 Ίοπσ αἲθοι 

Ἠϊ9 αττῖνα] {ο οοττοδροπάςεηίς πΙΙΏ πγποπα Ἡρ Ὠαά Ὄθεῃ 1Π οοἩ- 

ἰαπύ οοπιπιπηΙοβίΙοΏ ΠηθαηΠ1]6, 

2. ἼΠ9 αισαπιθηῦ ἀτανη {ΤοΠ1 ἴ]θ πϑιηθ8 οἳ δὺ Τα] δβ8ο- 

οἰαίος 15 α5 {ο]]ους. ΥΥ 6 ΊεατΏ {τοπι ὑπ Δοίβ ὑμπαὺ ὑπ Αγροβίϊο 

γγ88 αοοοπιραπ]θά οἨ 15 νογαρθ ἴο Ὥοπιο ὮΥ 1Κ6 απά “Απὶεί- 

ΑγοΏιςΣ, ΝΟΥ ἴλαῖγ παπηθ οσοασ 1Π ἴμθ εα]αζαίοης οἵ ἴλο 

Ἐριρί]ος {ο {1ο Οοἱοβείαη5 απά {ο Ἐλι]αοπιοπ”, θα ποὺ ἴῃ {πα 

Ἐρίςί]ο {ο ο Ῥ]μιρρίαης. Τῦ 56επι5 ρτοραβ]θ ὑπθγθίοσθ ἐ]ναῦ 

Όιο Ιοεέοτ Ἰα5ῦ πιοηθίοπεά πας ὙτΙδίεη ]αΐετ, Ώ15 ύπνο οΟΠΥΡΑΠΙΟΠΒ 

Ἠανίησ πηθαη π]]]θ δεραταύοἀ {Τοπ ὑῃ 6 ΑΡοβί1. 

Αη απσυπιθηύ {οπι 8116 006 16 αἱαγς οἱ ααοδοπαὈ]θ {ογος. 

Τη οτἆετ {ο Ὀο να]ιάἀ, 16 οασΏῦ {ο ΔΡΡΙΥ {ο 8}1 {μας ερΙςύ]6β α]ια. 

Ὑοαῦ ἴῃ {ιο Ἠρὶςί]ο {ο ὑπ6 Ἡρ]ιθδίαπβ5 πο ΤΠΕΠίΙΟη 15 πηαάο οὗ 

Ατσατοϊας απἆ Ἰ]μια, απᾶά Ἱγλαῦ 15 ΠΟΤΟ τοπαγ]καβ]θ, 1οηΏθ οὗ 

Τιτηοίμυ, ἐλοισ] 16 νὰ Ὑτιδίοη αὖ Όλο Ρ4Π1Θ πι σὺ πο 

]είίοις ἰο Οο9οβ8 απ {ο ῬΗΙΙ6Ππιοῦ, Τ]θ οΠΙΊΒΙΟΠΏ 1Π αΠΥ Ῥαϊ- 

ἠοι]αχ 9.56 ΤΙΑΥ Ὀ6 ἆπθ ο βρθοῖα| ΤΕΒΡΟΠΡ᾽, 

ΝΟΥ 16 16 ἀῑβποα]6 ὑο αοοοαηί {0Υ {Π15 5116 ποθ. ΤΠ ἴπο Βριδί]ο 

{ο ὑμ6 Ῥμήρρίαης δῦ Ῥαα] {τους Ἠ15 βαϊαύαθοη 1Πίο α σεηετα] 

{οτπὶ» “Τ1ο Ῥτοίμτεη ὑλπαῦ ἀγα 1} τὴ στοεύ Τοι. 

ῬγθβδΙοη 1 15 Ρ]αΐη ἰλαῖῦ Ἡθ τοίοτ {ο ἨΙδ οὐ ῬΡείβοπα] Ο0Π]- 

ΡαπῖοΏς: {ος ἢ 8.145 ΙπηπηθάΙαῦεΙγ αξιογνατάς, “ΑΙ {νο Ὀτοίμτου,) 

Τη {Π15 οςκ- 

1 Αοβ ΧΣτΙΙ. 2. 1η ἴπο οὐδοῦ {ο ῬΗϊ]οπιοι. Οὗ 1118 

3 ΟΌο]. ἵν. 1ο, 14, ΡΗ11επ1. 24. 
ὃ Τηο ἀουθίζα! ἔογτοθ οἳ ϱαοἩ δυρτ- 

πηιθη{β Ίχοτη β1]επορ 15 ΠΠαδίταἰθᾶ Ὦγ 8Ἡ- 

οἶποχ ο8Ε9 οοσοαστῖηρ ἴῃ {ηθ6βθ ερ]εί]θ». 

76818 ϱαβίας 15 πιοηθοπθᾶ ἴῃ {86 Ἐ)ρῖ- 

Β.10 {ο 6119 Οο]οββίαΏςβ (1τ. 11), Ῥαΐ πού 

ΟΥ̓ ΒΒ. ἩοΟο αοοοππῦ ο8η ὯΘ ρῖτεῃ. 

Τηοευτο 15 {ο Ἡϊρ]εβίῦ α ῥργἰογί Ῥτοραρί- 

1 ἐπαῦ Ἡο ποτπ]ᾶ Ὦθ πιεπ]οπθά δἰ  Υ 

η Ῥοἱ] 16ἱ{6Γ5 ΟΥ 1π ποι 6 Υ, [01 Πε 

Ῥοΐ] ποτο βεηπ{ ἴο {1θ β8π1θ ῬΊ8οῬ απᾶ 

Ὦ} [Π9 Β8Ί1Θ ΠΙΘΒΡΘΗΏΡΕΣ. 



ΟΒΡΗΕΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΠΡΙΡΤΙΗΣ ΟΝΕ ΤΗΕ ΟΑΡΤΙΝΙΤΥ. 

Ἰπο]αάϊησ {λε τεριάεπύ ΠΙΘΠΙΡΘΙΒ οἵ {πο Έοπιαπ ΟππατοΙ, «ρα 

εεροαοϊα]]Υ {ιού οὗ πο Ποιβεμο]ά οὗ Οαωρατ στοεί τοι”. 1 

Ατιδίατομα5 απά ]μα]ο Ίνοτο πΙ Ὦ Επι, {αγ τσ Ὑγε]] Ῥο οοπι- 

Ῥτεμεπάεά 1Π {Π15 σεηοτα] 5α)α{αὔΙοη. 
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ΟΕ ΑτγιείατοΏιαςξ ἴμο πιορδῦ Αγίκίαγ- 

Ῥτοῦαλδίο αοοοαηέ, 1 ὑλήπ]ς, 15, ἐλιαῦ Ίο Ῥατίεά {ποπα δὲ Ῥαπ] αὖ οταν 

Μτστα, απἁ 1Ππετείοτο ἀῑά ποὺ αττινθ ἴῃ Ὥοπιο ταῦ {πο Αγρορί]α 

Ῥαΐ τε]οίπεά Ἠϊπα {Πετο 5αβδεαπεΠ/{]γ”. 1 ες Ῥο {πε ο.δο, ἴῃο 

αΌδαποῬ οὗ Ἠ15 παπηθ ἴῃ ὑπ ΕΠΙρρίαπ Ἠρικί]α, 5ο {αν ας 1: ἆθ- 

5ονες {ο Ὀ6 οοπρΙάετεά αὖ 81], πια]κες γαῖῃετ {ος {ματ ασα]ηςί ἴ]ιο 

δατ]1εγ ἆαίο. Οµπ {λα οὔπον Ὠαπά ού ]]ο ορτίαΙη]γ αοοοπι- 

ραπ]ιεά ἴμα Αρορί]ο {ο Έοππο: απά Ἠῖ5δ Ρτοθαβρ]θ οοππεαίοη ΜΙ 

1 ΕΜΠ. 1Υ. 21, 22. 

5 Βύ Τακθ) αοοοπηπί 15 {Π15: “Ἐτι- 

Ῥατκίησ οἩἳ 8ὴ Αάταπιτίμαν τοββε], 

Ἰη{επάῖίης {ο 5811 {ο (ος 41οπϱ) {1:9 

οοβδύβ οἳ Αβία (μέλλοντες πλεῖν τοὺς 

κατὰ τὴν ᾿Ασίαν τόπους) πο ραῖ ου {ο 

568, Ατὶδίατοητας ἃ ΜαοθάοπίαἩ οὗ Τ195- 

βα]οηΊοα, Ῥδΐηρ τ ἢ τπ8 (Α οὐβ αατ!. 9). 
Ἠλεπ {αγ αττ]τοᾶ αὖ ντα, ἐπ οεπίτ- 
τοη. “{οαπᾶ η Α]οχαπάτίαη γ 6556] 5811- 

Ίησ ο Τύδ]Υ απᾶ Ῥαό {μιὰ (ἡμᾶς) οἩ 

Ῥοατᾶ. Νοῦν 1ῇ 18 6εηποτα]]γ (1 Ῥε]ίοτο, 

πηΙγετδα]1γ) αββαπιεᾶ {παῦ ΑτίβζατοΏτιβ 

αοοοπιραπῖεᾶ δύ Ῥατπ] απᾷ 5ὲ Τμαχκο {ο 

Ὢοπιθ, 

οὗ {86 «5ο Τ19 τεβεε] 1η ψἩΏῖο] {αγ 

βίατῦ Ῥε]οηπρβ {ο Λάταπαιγίβατι ἃ. 568- 

Ῥοτί οὗ Μγεῖια. ΤΙ αγ δᾶ τοπιαϊπεᾶ 

ἴῃ {18 βΠ1Ρ, 85 ΒΘΘΊΙΡ {ο Ίατο Ῥθαπ ἐ]ιοῖτ 

οπἱριηα] ΙπίεπίΙοπ, {π6γ σου] Ίαγο 

Ἠαρσθά {πθ οοδϑὺ οἱ Αβΐα, δᾶ αἲ Ιοησί]ι 

(ρετμαρς {α]άπσ αποίμετ γ 6556] αὖ Λάτα- 
ταγζμττη) Ἠατο τοβοΏθᾷ Μαοθᾶοπῖα : απᾶ 
1 {αγ ]απᾶςᾶ, 85 ἴ]ιογ ΡτοβαΡΙγ που]ᾶ, 
εὖ ἈΝθβρο[β, {ΠΥ που Ἠατο Ίακει 

186 ρτεαῦ Ἐρηαίίαη τοαᾷ {μτοασῃη ῬΗϊ- 

Πρρί. Ά]οπρ {λῖᾳ τοβᾶ {αγ που] Ἠατο 

{ταγε]]θᾶ {ο ΤγιτῃασἨίαπα απᾶ ἴλεποῬ 

Ώαγθ οχοβςεᾶ {πο βύχαϊίβ {ο Τέα17. Τηα8 

3 10ης Υογαρο ἵπ {μθ ὀρθὰ 6685 ποι] 

Ῥαγο Ῥθεπ αγοϊᾶεᾶ: 8, τογασο ρεοπ]ατ]γ 

ἄαηροτοαςβ αὖ {ἐμῖβ ]αΐο 66β5οη οὗ [86 

Ψεατ, 85 ἴμο τοςδα]{ ρτοτεᾶ. Βπο] 8150, 

αὖ 1εαςδῦ χοπ Βηγτηα οηπαχᾶβ, παβ 

Ῥαἱ π]ηαῦ ατο ἴ]ιθ ρτοβαβ116β. 

ἴπθ τοπίο οὗ Ισπαίαβ, πο Ι]κοπγῖςθ 

πα5 ἰδκθ ἃ ΤΥΙΒΟΠΕΣ {ο Ἔοπιθ απἆ 

ΑΏΡΘΒΙΒ 85Ο {ο Ἠατθ πιαᾶο 1Πἱβ 

1οπΓΠοεΥ Ι8ΐθ ἵπ {19 Υε8τ, 1ὖ πας {16 

αοοϊἀεηῦ οἳ Τα]1πρ ἴῃ οὖ Μστα πὶ αη 

Α]οχαπάτίαπ ΒΠῖρ 58111π|0ὴ0ἷ]’Σ αἰταίσηί ΤΟΥ 

Τα] πΏΙοὮ Ἱπᾶτποεᾶ {1θ οεπίτπτῖοηπ ἴο 

αραπάοὮ Ἠ]8 οτΙρῖπα] ἀθβῖση, 1οτ [86 

586, 48 ποπ] αρρεαχ, οἳ στοαίοτ ες- 

Ρεάιᾷοη. Βαὺ {88 Ἠϊρίοτίαπ δα π]ιθη 

ππεη{Ιοηῖηρ {18 ἄθεῖση, ΄οπθ Αγδίαχ- 

οεἼπβ α Μαοεάοπίαπ οἳ Τηοββα]οπίσα 

ρεῖηρ σὰ τι. ΏοεΒ Ἡθ ποὺ, Ὦγ 1π- 

βοχίῖηπςσ {18 ποίϊοθ ἴῃ {119 ρατοπ]ατ 

Ῥ]αοθ, 1π{επᾶ 15 τοαᾶθτβ {ο ππαἀουβίδηα 

(ος αὖ Ἰοαβύ ππάετείαπᾶ τη 561) ἐιαί 
Ἀγίβίατομας αοοοπαραπ]θᾶ {πεπι οη {]θ 

{οἵΊηθχ ρατί οὗ {]αῖτ τοπίθ, Ώεσατβο ἮΘ 

ΜΒ Οι 8 τὐσα!! Ἰιοπιεβ Τὶ Βο, ΘΗ 

ὑπ 6 1 Ῥ]απβ ππ6τθ οἨαησεᾶ αὐ ντα, "6 

ψιου]ά ρατύ ἴτοπα ΊΠετα, οοπΙπαῖτπᾳ ἴπ 

{ο Δάταπιγίμαη τοββε], απᾶ 6ο χεβο]ι 

15 ἀεβίιπαίΙοη. 

1 Ἠατο Ἰμ{ποετίο ᾳἴγοι {]ιθ τοοοϊνοᾶ 

ἰοχύ, μέλλοντες πλεῖν," 88 Ὑγθ Ἠγοχθ {ο 581].᾽ 
Πο ρτοαίοσ πάπΙΡοχ οὗ {πο Ῥοςύ απ{]οχ]- 

{168 Ἡούπετοσ τεδᾷ μέλλοντι πλεῖν “885 1ὖ 

(01ο ν85881) πας {ο βα1]. 16 πο Ἰαΐΐεχ ὈΘ 
αἀορίθᾶ, ἴπο ρ85ραρε 15 βἰ]επί αΌοπί {ο 

ῬΌΤΡΟΒΘ οὗ {1θ οεηίατίοη απᾶ Ἠ15 Ῥτ- 
ΕΟΠΘΥΑΒ, Ῥαΐ {86 ῬτοῦαΡ]θ ἀθβπαίῖοη οἳ 

ΑτρδίατοΏ ας Σου δὴ ππαΠεοίθᾶ Ὦγ {ιο 

οἨαπρο. ΤῊΘ οορίθβ πΠΙοἩὮ τοβᾶ µέλ- 

λοντι ἴοχ {1ο πηοβῦ Ῥραγό δἷ8δο Ιηβετί 

2---2 

δ. ΓΚΘ, 



36 ΟΒΡΕΗΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΙΙΕ5 ΟΡ ΤῊΝ ΟΑΡΊΤΙΝΙΤΥ. 

ῬΙΙΠΡΡΙ!" ϱασσεςίς δὖ Ἰεαδύ ἃ Ργορυπηρύίοη ἰμαῦ Ίο που]ά ο 

πηθηθιοηθἆ ΡΥ παπῃθ, 1 ΠΘ Ὑοτο 5.1}} τι δῦ Ῥαπ]. Ασαῑπ, πΏΘη 

ἴῃ αΠΟἴΠΘΥ ρ8βεασο” {μα Αγροβί] ἀθο]ατίτις Β15 Ιπίσπ/ίΙοη οὗ βεπάΊης 

ΤΠπιοίποας {ο ΡΗΙΠΡΡρΙ αάάς {]λαῦ Το Ἠαβ “πὸ οπθ 11|κ6-τηϊπἀ θα 

ὙΠῸ γη] παίαΓαΙΙΥ ο.γθ {ος ἴμαπι, {ΟοΓ 811 Ῥαπδις ἐλαῖτ ΟΠ ἢ 

Ῥ]εαδατος απά Ιπίατεςῦς, Ίνθ οαηποῦ ΒΙΡΡΟΡΘ ὑμαΐ “Ίμικο {86 [ 

Ῥο]ονεά ῬΗγβιοίαη) 16 Ιπο]αάεά 1η 5 οοπάθπΙπαΔΙοΠ. 16 τιαγ 

τθαδοπαΡΙγ Ὀ6 οοπ]εοίατεά Ἠούενετ ἴπαῦ ού Ίο Ὠαά είς ΤίαΙΥ 

{ο τούτη {λ1ύΠογ αὖ ἃ Ἰαΐεγ Ῥετιοά, οὐ ὑμδὺ Ώο πας αὈδεπί {τοπι 

Έοπιθ ΟἿ ΒΟΙῺΘ ἴΘΠΙΡΟΤΑΣΥ τηϊςεῖοτ, ΟΥ̓ αὖ ]εαδὺ ὑπαῦ Ἠθ πας ἴοο 

Ῥαβ1]γ οοουρὶθά {ο απἀρτία]κο ἴλ]5 ]ο1ΓΠ6Υ {ο ἘΠΙΠρρί. Ένοαυ 1 

6 485ΙΠΠΘ Ἐοπιο ἴο πᾶν θη ὑπ6 Ἰιουά-απατίετς οἵ πο ϱΥαπ- 

σα] δῦ ἁατῖπσ {πο γγ]οἰα οἵ δῦ Ῥαμ1”5 δίαγ, ὑῃϑγθ πιἁεῦ Ώανο Όθε. 

ΤΠΑΏΥ οἨατο]ος ἴῃ ο παϊοὩροατηοοά απά ἴῃ ποτ ἀἰρίαπί 

Ρατίς οἵ ΤίαΙΥ υ/ῖοἩ πεοάεὰ οοηδαηί βαρογνίδίοη; απά αἴαΥ 

Τπιοίλθας ἴποιο ας ΡτοβαΡβΙγ πο οηθ απΠιοΏς ὕπ6 ΑΡοβί!θ 5 

οοπιραπίοηΏς {ο ποπι μ6 οου]ά οπἰχαδὺ αΠΥ Ἱππρογίαηῦ τη]ββῖο. 

ψΙίῃ εα ια] οοπβάεηποθ. 

3. σοῦτ- 3. Αραΐῃ ἴὖ 15 αχσθᾷ ὑλμαῦ ο ΏΠΙΠΙΟΤΟΙΡ ΘΟΙΩΤ ΠΟ ]ΟῊΒ 

ποσα θ΄ Ῥοΐννουη ῬΡΙΗΗΡΡί απᾶ Έοπιο Ἱπιρ]ίοά ὈΥ {Ππ6 ποβσο ἵπ {18 
ἼΡΕΙ »" ορίβε]ο ἵπ ὑμϑιηβθῖνθϑ ἀἆαππαπά ἃ ὙΘΓΥ͂ οοηβἰἀοταρ]ο Ίαρςο οὗ πιο 

α{ΐοι ὑΠ6 Αγρορί]ο”5 αγγ]να. 

σαν αἱ ᾿ ΠῊΡΘ παχταίῖνο ΠΟΥΘΥΘΥ τος ΘΒ. αὖ πηοδῦ πο 19ΓΠΘΥΡ {Τοπ 
τηοϑὺ 816 
γραιτοᾶ, 

Έοπιθ ἰο ΡΗΙΠΡΡΙ απά νο Τοπ ΕΙΙΠρρί ἰο Ἐοπιθ; 88 {ο]- 

]ονής. 

(1) Ένοιι Ώοπῃθ {ο ΡΠΙΠΗΡρί. -«Α.ΠπΙθββεηροΓ Ώθατς {]ά1πσς ὔο 

{86 Ῥπιρρίαης οἱ δὺ Ραα/”5 απτ]να] τη Ἠνοπηο. 

(2) Ἔτοπι ῬΠΙρρί {ο Ῥοπιθ. Έπο ΕΠΙΠρρίαης 5οπὰ οοηύτ]- 

Ῥαΐϊοις {ο δῦ Ῥαπ] ὮΥ {88 Βαπά οὗ Ἐραρβτοάιις”, 
(2) Έτοπι Ἐοπιθ {ο ῬΠΙΠΡρί. «Α. πθββοΏροτ 1ΤΊνο5 αὖ {ῃ6 

Ἰαδΐίος ρ]αοο ψ ἢ Οάϊπσς οὗ Ἡραρητοάιαβ’ 1]]ηοςς. 

εἷς Ώοίοθ τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν κ.τ.. ποπ]ᾶ Ῥο ἃ ὑοπηρίαδίοη {ο δ].6 1 μέλ- 

Τὸ βθοπιβ ρτοδαδ]ο ἐ]ιθγθίέοτο ὑπῶὺ ἔἨστο λοντες 1η οτᾶει {ο αἀαρί 16 {ο ΡΠΡΒΘ- 

Ίαβ Ῥθυη  οΟΠΕΙΡΙΟἨΏ ὮῬθήποσα µέλ- απθηί 140ἱΒ, 

λοντες διὰ µμέλλοντι εἰς. Τπθ Ῥεςί 1 9909 Ῥε]οπ, ῬΡ. 53, 50. 

Δα ΒΟΥ [165 419 ΘΟ δ᾿] ἴῃ ἵατοατ οἱ 3 ῬὨ]]. 11, 190-21. 

(86 Ἰοὐΐοσ, Όπ {Πο οὐμοσ Ὠρπᾶ {μετα δ ἘΠ. Ἡ, σὔ, 1γ. 18. 
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(4) Ἔτοπι ἘΠΙρρί {ο Ὦοπθ. Ἡραρητοάϊίας 16 Ιη{οτπιες 

ἴπαῦ πο πϑῦγβ οὗ 815 1]ηθ55 Ἠας τοαο]εά {πο ΕΙΙΠ1Ρ- 

ρίαης]. 

ΤῊΘ τείατη οὗ Βραρ]τοάϊίας {ο ΡΠΙΠΙΡΡΙ οαηποῦ Ὀ6 τεο]κοπεά 

85 α βεραγαίθ Ί01ΥΠΕ7, {οτ 16 ΒΘ6 18 οἶθατ υΠαῦ Ὦθ γα ὑῃ6 Ῥεατοτ 

οἵ δὲ Ῥαιι]”ς Ἰεζζοτ”. 
1 ϱαγ ἴοατ ΊοΙΓΏ6ΥΕ αὖ πιοδῦ; {ο ο ΠΌΤΩΘΌΘΥ ΤΙΑΥ πε]] ὈΘ «πᾶ {158 

Ἠα]νεά πιὰ πουὺ ἀοῖηπσ αΠΥ γΙο]ἱεηοθ {ο ῬτοβαβΙίγ. Α 16 Πδ5 ης 

Όση αἰτοαάγ φἰαΐοᾷ», Θὲ 1μα]κο”ς παχγαννθ 866Πή5 Το [ΡΥ ἐ]λαῦ 12ποεά, 

Ατιδίατοµας Ῥαχγίοά {οπι μεθ Αροβίιο αὐ ντα, οοαδεά αἶοπσ 

Αρία ΜΙΠΟΤ, απἆ 5ο τοίιγηθἆ ἴο 15 παίινο ἴοπη Τῃοββα]οηῖσα 

Ὦγ ο Ἐσπαίαηῃ τοαᾶ. ΟἹ Ἠ15 αγ 86 ποιά ραβς {ητοισ] 

ῬμιΠρρί, απἀ ποπ ἴση Πο ῬΠΙΠρρίαης ποσ]ά Ίεατη {λαί {ῃ9 

ΑγΡοβί1ο αἆ Όδεεπ τεπιονεά {ποπι (ὑδβββαυθα ο Ἠοπιθ. Της {ακίπς 

1Π{0 αοοοαΏύ Πο ἀε]αγ οἱ βεγετα] πιοπ{Ώβ οοσαδΙοηπεά ὮΥ {με 5810- 

πτεο]ς απἆ {Π6 ςοἸοατη ἴῃ Μα]ία, Ἐραρμτοάιθας πη]σ]ῦ γγε]] αττῖνο 

ἴῃ ἨΏοπιθ νι ἢ ο οοπίτιραὔ]οης {οπι ῬΩπρρί αΌοιαῦ πο βαΠ1θ 

πιθ τι} {Πο Αροξί]ο ἨΙπιςαδ]{; απά {Π15 ποια αΠΥ ΙΠΟΟΏΥΕ- 

π]οηῦ Ἠτττγ. Ότπ {1158 εαρροβΙθοη πο οἱ ο {οατ 101ΓΠ6Υ8 

α5δαπιες {ο Πᾶνα ἰακεη ρ]αοε αἴἴοι δῦ Ῥατ]”5 ατγῖνα] τι ο ἆ]ς- 

Ῥοεηφεά σι. ΝΟΥ ασαϊη ἆοθβ ἴἶιο εχργθβδῖοη ΄Ἠθ νγὰβ οτιογεά 

Ῥοσαιιςδθ Υθ Ἰιθατά {]λαῦ Το πας 51ο] ποσθβεατΙ]γ ΙΠΠΡΙΥ ἰπαῦ Ἡρα- 

ῬὨγτοαϊίαβ Πδα τοσοθϊνοά ἀεβπ]ίο Ιη{ογπιαῦίοη Όλα ἴπε άϊπσς οἳ 

Ἠ]6 11π685 δα τοαο]θά ἘΠΙΠΡρρι. Ηθ εαγ5 ποϊῃῖησ αροαῦ {ιο 

ΙΙΔΏΏΘΥ ἴῃ γγΏ]οὮ πο ἘΠΙΠρρίαης δα τεοεῖνεά ο πουν. Το 

Αγροβί]εῃΏ Ἰαησιασθ 866Π5 {ο τθαυῖτο Πού] Πρ ΊΠΟΤΘ {λμαη ἴΠαῖ 

ὃ. Τηθββεησετ δα Ώθοη ἀορραίολεά {ο ΕΙΗΠΙΡΡΙ πι {πο ἠΙάϊησς ἴῃ 

ααθβθοη. Τ]ή5 Ἠογψεγετ 15 ἃ πιαίίετ οἱ νετγ 1100168 πιοπιοηῦ. Όηπ 

ΑΏΥ ΕΠού/Ίησ 8ΟΠ1Θ πιοπίῃς6 πηαδύ Ἠανο εἰαρθεά α[τετ δῦ Ῥατ1ς 

ατινα], Ῥείοτο πο Ἰοίζετ {ο πο ΒΠιΠρρίαης πας ντ ίθη. Απά 

ὑπ15 Ιπέθτνα| αἱ]ουνς αππρ]θ πιο {οτ 8411 ὑπ Ιποιάεηί5, οοηβίάςτ- 

1 ῬΠῇ, Ἡ, 36 ἐπιποθῶν ἦν πάντα Ῥηΐ]θπα, 11, 12, ἨΠΘΙθ ἀνέπεμψα ἵς Βαϊᾷ 

ὑμᾶς [ἰδεῖν] καὶ ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε οἳ ΟΠεΒΙΠΙΠΒ {ο Ῥθμτοτ οἳ Ό]ο Ιεέέες., 
ὅτι ἠσθένησεν. 566 {ο ποῖθ οἱ (41, τ. 11. 

3 ΤΠ, 11, 25, 28, 20. Τ19 ἔπεμψα οὗ 3. 366 8ΌΟΥΘ, Ρ. 36, Ποίθ 1.. 

Τε}. 28 15. 85 ερἱβίοΙατΥ δουϊδῦ : οοπηΡ. 
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4.907 Ραπ18 
Ῥ6γβοπΏα] 
οοπᾶΙΙοἩ. 

Οοπίταξί 
αι ἐ]ιθ 
Αοῦβ, 

δα τ ἢ 

ΟΕΡΕΗΕ, ΟΕ ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕΝ ΟΕ ΤῊΝ ΟΑΡΤΙΥΙΤΥ. 

ης ὑπαῦ ιο οοπηπιπηΙοβίοη Ὀθύνγθοῃ ΈῬοπιθ απἀ ΕἨΙΠρρΙ γας 

οοηρίαπῦ απ ταρῖά᾿. 
4. Ἰμαδί]γ, τὸ 15 ατοθά ὑπαὺ υπο σοπογα] ἴοηθ Οἱ ο Ἠρίρί]ο 

ο ὑπ6 ῬμϊΠρβίαης ασοοοτάς Ὀοεύίοτ γη ὃ ]αΐ9Υ είασο οὗ ὑπ6 Αρο- 

5.165 οαρνΙ(γ. Τ]ια ἀεστοῬ οὗ τοβίταϊπό ΠΟΥ͂ 1ππροβθά αροηΏ {Π6 

Ρί6οπ6Υ ἂΏγρεατς {ο Ῥο Ιποοηβϊδθεηὺ πίἩ ο Ἠετίγ Ἱπρ]εά 1Π 

ἴπο παντα νο οἱ ὑπ Αοΐς: πο βρισγιὺ οὗ απχιθίγ απά βαάἆποδς 

πνη]ο] Ῥογναάςς ο ]εύζετ 15 ὑπουρηῦ {ο αεοοτᾷ 1] στ ἃ ρετῖοά 

οὗ βαοσσςς{Ι] Ιαροατ. ΕὟΥ ἴμθξδθ τθᾶςοης πο ερὶςί]ο 15 βαρροβδεά 

{ο Ἠανο Ὄθου Ἱτ]έίθη, [αγ ]οξθ ἴπτο ΥθαΤ5 οἱ απ]πγρθάθἁ Ῥτο- 

στθβς ὙΠῸ πγη]οῖι δῦ ]μα]κος τεσοτά οἱο56Β, ὑμ6 ΑΡροβίιο Ἠανίησ 

Ὄθοη. τεπιονεά πθαπν]]]α {γοπη. Ώϊ5 οὐ Ἠϊτεά Ἠομδθ ἴο πο 

Ῥτθοϊηοῦς οἱ ἴπο Ῥταίοτίαπα, απά Ῥίασεά 1Π ἨΠΙΟΤΘ ΤΙσΟΤΟΠΙ5 ϱ0Π- 

Ώποπιθηί, 

Απά ἴ]μο νἱϑν πας ςασσοείθά Ὦγ ὑμ6 οοπίταςὺ πγπ]οῦ 0815 

1 Α πιοπΌἩ σοῦ] ρτοβαΡδΙγ Ῥο 8 {αἶτ' 
α1]οπαποθ οἱ πιο ΙῸΥ [16 Ίοπτηςθγ Ῥο- 

ἔπεθη Ὥοπιθ απἆ ΡΠΙΠΗΡρΙ. Τη ἀϊδίαηοῬ 

ΤΟΠ Ὦοπιθ {ο Ἑταπάϊβίαπι πα8δ 26ο 
Τα 1165 αοοοτά(ηρ ἴο ΒίταΡο (Υ]. Ῥ. 253) ΟΥ 
358 βοοοτᾶϊῖηρ {ο {πΠ6 Απίοηίηθ Π11Π6- 

ΥΑΥΥ (ΡΡ. 49, 51, 54. Ῥατίῃ. οὐ ΕΙΠᾷ.). 

Τ1ο ἀδίαηος ἔοπη ῬγττπαοΒΙαπα {ο ῬΠ]- 

Πρρί παρ ἴπθ 6απ1θ νι] α 16 ΠΙ1ΘΒ; 

[86 ἸΟΌΤΗΘΥ τόσα Ὀσττπαςβίαπα {ο ΤΊες- 

βαἱοηίοα Ῥεΐης δροιῦ 270 111165 (267, 
Ῥο]γρίας {η Βίταβο τῇ. ρ. 3237 2690, Πΐπ. 

ΑΠίΟΠ. Ὁ. 151; απᾶ 279, Ταῦ. Ῥειίπϱ.), 

δια τοπ ΤἩθβεα]οηίσα {ο ΕΠΙΠΡΡί 1οο 

111165 (Π ἴηι. ΑΠΙΟΠ. ὮΡ. 1529 127). Τη9 

Ῥτθβεηί {οχύ οὗ ΡΗπγ απάετείαίες Ὁ αὖ 

225 11168, Ἡ. Ν. ἵν. 1δ. Οτὶᾶ εκρεοῖβ 

Ἠϊᾳ Ώου] {ο τθβοἩ Ὥοπιοθ ἐοπα Βταπά- 

βἴαπι Ῥεΐοτε ἴ]ο {εηῦἩ ἄαγ πα ιού Ώαγ- 

αγίηρ (Ε}. Ροπή. ἵν. 5. 8 “αὖ Γοβηαδαπα 

ΠΟΙ Σαοἰαας 1061); πη]]ο Ἠοτασθ ἨΙοτ- 

Ίηρ ται ΘΙΒΌΥΘΙΥ οοπιρ]είος πο ἆῑδ- 

ἴαπορ ἴῃ τό ἆαγβ (δαΐ. 1. 5). ΤΠθ γογᾶβθ 

Ῥεύποει ῬγττηαςβΙαπι δα Ἐχγαπάϊδίαπα 

οτάΙπασΙ]γ ἴοο]ς ἃ ἄαγ: Οἷο, αἄ. Αἰ, ἵν. 

1; 6ΟΠΙΡ. ΑΡΡί8Η 1. ϱ.969 (θα. Ῥεκχκετ). 

Τηε ]απά ἰταπβῖῦ οἱ {ο αγθε]κοοπ{Ιπαηῦ 

νου] ΡτοβαβΙγ πού οοόπΡΥ ΠΙΟ ΠΙΟΥΘ 

πο {παη οη ὑπ Τζα]ϊαπ, ἐ]πο ἀϊβίαποθβ 

Ρεϊηρ [Π6 βαπ1θ, ΤΠ15 οα]οπ]α{1οη 8ΡΙΘΘΒ 

σι πο πούϊοοβ ἴῃ Οἱοθτο΄β 18ἱ{6ς. 

Οἴοοσο (1 ἴπο ἀβίερ οδὰ ο {ταβίεᾶ) 
Ίεανες Ῥταπαϊκείαπι οη Αρτ] 2οἱ] απᾶ 
α1τίνες οὖ ΤΠἩοβρδα]οπίσα οὐ Μασ 22τᾷ 

(αἆ 411. 11. 8): Ὀὰὺ Ὦο {χατε]ς 16εἴβΊΤΘΙΥ 

αηᾶ ΑΡΏΡΘΔΙΑ {ο Ίατο Ῥ6οηυ ἀο]αγθοᾶ οἩ 

ἴῃ αγ. Ασαΐη Αἰῑοις ΡΙΥΡοξΘΒ ϱἰατί- 

1ηρ {ΤΟΠ Ώοπῃθ ΟἹ πο ταί, δη ἃ Οἴσθτο 

να ]ηρς τοπ ΤἩθββα]οηίσα οἩ ἴπθ 20} 

οχρεοῦς {ο 5866 Ὠΐτη ρτορθεᾶΙεπι (1. ϱ). 

Ασαϊπ Οἶοετο υγ] ῖησ ἔτοπι ΤηΏθςΡα]οΏη]σΒ 

ΟΝ ὅπη τδί1 βασ5 {παῦ Αὐῑοιβ) 1είζου 

Ώας Ιπ{οτγηθᾶ Ἠΐπα οὗ: 411 ὑπδὺ Ώας Βδρ-᾿ 

Ῥοπεᾶ αὖ Ῥοπιθ πρ {ο Μα 25} (1. 
19). 1ια5ί]γ Οἴοετο οὖ ΏσττπαοἨΙατη 16- 

οεἶτοςδ οἩ Νογ. 27{1 ἃ Ιεἰζετ ἴτοπα Ώοπιθ 

ἀα{οᾶ Νον. τ2{Ἡ (111. 23). ΤῊΘ 5θ8 τοπ{θ 

Φ88 ΏΙοτθ αποετίαϊἩ: Ῥαῦ ΠΟΥ Γατοτχ- 

ΘῸ16 οἴτοαπιβίαποθϐ ποτα]ᾶ Ὦο αὐ] ΚΟΥ 

ἴπατ ἴπο ]οπτπεγ Ὦ7 ]απᾶ, π]είηοχ ἴ]θ 

ΘΟΌΥΒΘ π8β ὮΥ {πο ρα]! οὗ ΟοτιΏζ] οὐ 

χοππᾶᾷ {πο Ρτοπιοη{ζοτΥγ οὗ Μαΐθα. Όπ 

868 ταῦθ οἵ βαϊ]ίπς ΠιοπΠς 86 αποϊθηΐ5 

5866 ΕὙΙΘαΙ ΠΟΥ δέέίοη) 650 ]υἱο 6 Ίνοπις 

1. Ῥ. 12, ἴο ὙΠΟ 1. οὐ βουὴθ οἱ 89 

ὩΌΟΥΘ τείθΓθηΏϱθΡ. 
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ερἰςσί]ο ο[θτς το δύ ]μι]κε' πατταίῖνο 15 ἔσθ  βαρρογίβα ΤΥ ἃ ιο οὔμος 

οοιηρασίβοη Ὑγ ἢ ο οὔμετ Ιείῦοτς ντ] νύεη ἆπτίπο Ἠ]85 οαρίϊνΙ{γ. ἡ κει: 

Α5 αἀἰβειηρυβηθα {τοπ ὑῃ6 τοπηαίηῖησ {Ἠτθθ, ιο Ἠρ]δί]ε {ο {Π6 

Ῥπιρρίαηϐ 18 {ΠοισΏῦ {ο πεαχ ἃ 5]οοπ116Γ αδρεοῦ απά {ο Ιπά]σαία 

β6Υ6γετ τεβδίτα]ηΐ5 απά 1685 Πορεβα] ρτορρεοίς’. 

Αὐ 815 Ῥροϊπὺ ἴλμο διὰ οἵ οοΠΏίΘΠΙΡΟΤΑΥΥ Πςδίοτγ 15 Ιηγο]κθ. ποοοιηἑοᾶ 

Ἠατνο νο ποὺ ἃ βυϊοιϊθηῦ αοοοιηί, 10 15 δϑικθά, οἱ ἐς Ιπογεαδαά ρα 

τ]σοατ ο{ {πο Αγρορί]ε” οοπβπεπιεηύ ἴῃ {Πο αρροϊηἰπιεηῦ οὗ {Π6 ΠΙΡίοσγ. 

πηοηθίοτ Τ]σε]]πας {ο βαοοθεά Ῥωατταθ 88 οοπιπιαπᾶετ οὗ ια 

Ἱπροετία] σαατάς{ Μαρί ποὺ ἴπο πε]]-Κπούνη «ΓΘ 18} ΒΥ ρα 165 

οἳ Ῥορρεα, ποὺ α]]-ροπετία] 85 πο ΕΠΙΡΕΤΟΓ5 οοηβοτί, Ώαγο 

ἀατ]κεηθά 15 Ῥτοδρεοίς αὖ υπο αρρτοασΠμΊησ 118] 7 

Τηο ατσαπιεηύ ἀγῶνι {ποπ οῦ 1135 πατγαῦινο ας Ῥεθη Οοπίγαβέ 

ρατα]]γ απἆ Ιποιάθη{]γ πηεῦ αἰτεαάγ”. Τὸ 5εεπις Πϊσῃ]γ ργοῦα- άν τ 

Ὀ]6 ὑμαῦ {μ86 ργαοτίατῃ ἐοθς ποὺ ἀθποίθ αΠΥ Ἰοσα]{ίγ, τ μούμοσ Ῥἰδἰπθᾶ, 
ἴπο Ῥαττασ]κς οα {πο Ῥαϊδύϊηθ οὐ {πο οαπΙρ σψιπουαῦ {πο οἱγ. 

Έννεη 1 ἃ Ίοσαἱ πιεαηῖησ Ὀ6 αἀορίεᾶ, 5.11] 16 15 πεϊίῃετ εἰαίεά ΠΟΥ 

ΙΠΙΡΗεά ὑπαῦ ού Ῥαα] ἀγε]υ πα] Πο Ῥγούοτίαπι, Τῇ Πα ἀῑά 

ἀγγε]] {Πετε, Ἡθ πη]σηύ πενοτίῃε]θδς Ώανο οοουριεά «Ἠϊτεά ]οάς- 

ποσο Τη {πο Ἠδίοτγ, 85 ἴῃ {μ8 Ἰεῦῦθτ, ἢ8 15 ἃ ΤΤΙΡΟΠΕΓ [ἢ 

Ῥοπάςδ, Ἠίς εχίετηα] οοπά1ΊοἨ, 45 τερτεβεηπίεά ἴῃ ἴ]πο πο 

ΓΙΌ 5, 1Ώ ΠῸ παγ ἀπῑετα. [ἢ ἴοπθ, 1 15 {ταο, ἴΠετο 15 ἃ βίτοησ 

οοηὐταβὺ Ῥοεύπεουη δῦ ]μακε αοοοαπύ απά {Πο ἰαησιαρθ οἵ δύ 

Ῥαπα] Βιτηβοὶῦ: Ῥαῦ {818 οουἹὰ ἹατάΙγ ο οἴπετνῖδο. δῦ ΤλΚο, 

88 Ὅπ6 Πϊδίοτίαη οἵ ὑπ ΟἨπατοῃ, νιθὴβ εγεηίς 1Π {ο τεἰτοβρεοῦ 

απά ἀεα]5 ομϊεβσ ση ταδα]ΐ5, ρτεδεπί]ησ ὑμ6 Ὀτίσ]ῦ 5146 οὗ {λε 

Ῥϊοίατε, {86 ἐτιαπιρ]ι οί πο ΟΠατοῃ. δὺ Βατ], α5 πο Ιπάϊνιάσα] 

ϱαβοτετ, ντιήπσ αὖ ἴπο πιοπιεπ6 απά τοβθοίιησ πο α5οηΥ οἵ 

{πο αἰγασσ]θ, ραϊηός ἴμθ βοεΏθ 1Π ἀἆατ]κεγ ΘΟ]ΟΌΥΒ, ἀνγε]]]ης ΟἹ. 16 

ΟΥ̓́Τ. ΒΟΙΤΟΙΒ, ΤΠο Αροεί]ε” ειβοτίησς Ἠοτο 1Π ἃ ϱτοαῦ ἆερτεο 

τηθηΐδ!]--- 6 γαχαίίοη οἱ 5ο] ειττεά αρ Ὦγ απβογαρα]οις οϱ- 

Ῥοβ]οη---ἴΠθ ασοηΥ οἱ 5πβρ6ηΠςθ ὉΠΟΥ͂ 15 Ιπραπάϊπς ἱτία]--- 

Ἠ15 βο]οϊθιᾶα {ος πο οἨατο]μθβ απάθτ Ἠ18 98Γ6---ΠΏ15 86Π56 οὗ 

1 Βο Αοντᾶ (Ῥγοῖ. δ 111. 5). ἘΒαὺ αἱαοτοτᾳπο οὖ Ῥ]απαίος οδρ[οτίς. 
Ῥοηρα], “βασησαα ερἰβίο]ρ, σαιᾶεο, 3 ΑΡοτο, Ρ. 9, απά οὔ ργβζοταπλ) 
βαιιάστε᾽; απᾶ ἄτοβῖας, “ΠἨρϊρίο]α Ἰήος 11} 1. 13. 
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Οομίτγαϑὺ 
σι το 
οὔπουὺ ερῖ- 
εἰί]ες οοι- 
βἰᾷοτεᾶ. 

Τ1ο ατριι- 
τηθρη{ Ώηε]]- 

{τα]]βεᾶ Ὦτ 

ΟΒΡΕΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΙΙΗ5 ΟΕ ΤΗΕ ΟΑΡΤΙΝΥΙΤΥ. 

ΤΟΒΡΟΏΒΙ ὈΠΙῪ --- 15 γθατηϊης ἆθδῖγο ὕο ἀθρατύ απά Ὀ6 πι ΟἨτ]αῦ, 

Τὸ γγας Ἱπιροςδίθ]ο ὑπ ὑπ6 Βἰβίογιδη 5Ώοι]ά τερτοάποθ {815 βἰαΐθ 

οἱ {εο]ῖπσ: Ἰθ Ίας ποῦ ἆοπθ 80 ἴῃ οὔΠ6σ σ8865’. 

Απά ασαίη: οοπρατ]ησ {πο Ίαησπασε οὗ πο ῬΗΙΠρρίαη ]εέθεοτ 

ἢ ιο οἴμετ ερ]ςί]ες, 16 15 ἆπΙοι]6 {ο 566 απγἰΠΊησ πἹοτθ απ 

ἴποςο οβοι]]αδίοηπς οἱ {θε]ησ ὙΠΙοΏ πιαδὺ Ὃο εχρετιεποεά ἆαὶ]γ 

ππάογ ΥΩ οἰτοιπηδίαησες Οἵ τεαβροηδΙΡΙΠίγ ος ἆαπσετ, ΑἹ] 

{688 ερἰδί]ες αἱ] τενθα] αἰἰετηαθίοΏς οὗ 107 απά »αάπςςς, 

πηοπηθηΐ5 οἵ ἀερτεβθίοη απά πιοπιθηῦ5 οἱ εχα]ἰαίΊοἩ, 5ιποοθββῖνθ 

γῶν 65 οὗ Ἠορθ απά {6εατ. 1 υπο ἴοηο οἱ οπο ερὶς(]θ 15 1685 «Ἠθετ- 

[Ὁ] απ αποϊΏοτ, ἴΠ]8 15 ἃ ὙΘΙῪ ἵπκοσατο {οαπάαίῖοπ οἩ ΒΟ 

{ο Ὀυ1ΠᾺ4 ἴμο Ἡγροίϊμεςίς οὗ δὴ επΏτο οἼαηπσο ἴῃ Πο ΡΤΙΒΟΠΘΓ5 

οοπά1{1οἨ. 

ῬΜοταογοτ ατσαπηεηύς ΔΙῸ 5οπιείπιθς α]]εσεά {οτ {Π6 Ἰαΐετ 

ἀαία οὗ ὑπὸ ΕΠΙΗΡΡρίαΠ ]αΐΐετ, ν/ΏΙοἩ, {οασΏἩ αἀναποεά {ογ λε 

οίμοτ Ῥ88- 64ΠΠἹΘ ῬΌΓΡΟΒΘ, η τοαυΠ{Υ ποιἰτα[ςο Ποσο αἱγθαάγ οοηκιάετεά. 
ΡΒΡΘΒ. 

Τὸ 15 πο Ίοπσοαγ Το ἴ]ιθ'ρτεναϊ]ίηπσ σΊοοπι, Ὀαὺ {ο ἴ]ιο Πορε[α]πεςς 

οἵ {π6 ῬΗΙΠρρίαη ]αὐζετ, ὑμαὺ ὑπ 6 αργρεα] 16 πιαάθ. Τ]ο9 Αροςί]ο 

15 Ἰοοκίηρσ' {οτυπατά {ο 15 αρρτοασΏΊποσ ἴτια] δα ἀε]νεταπορ. Ἠθ 

ποθ οοπΠἀςεηῦΙγ ὑπαὶ Ίο 5181} αριάο απἁ οοπίΊηιθ τι {π6 

ῬπιΠρρίαης. {οτ ἐπαιτ {αγίπεταηςς απά 1οΥ οὗ Πο αι : “ὑΠ 61 

το]οίοῖης.. γη] δου μα ὮΥ Ἠ15 οοπιῖησ {ο 866 ἴΠεπη ασαϊη”; ηθ 

ἑἰπαςίς ἴῃ 0ο Τοτά ἐπαὺ Το ϱΏα]] νἱϑιὺ ἴπαπα βου γ᾽ ασ] 

Ῥαδδασσς-ατο, 1 ὑλ]π]ς, ἃ οοπχρἰοῦθ αΠΒΊΥΕΣ {ο ος γιο τερτεβεηύ 

{88 βαάποςς οἵ ὑΠ15 ερὶςί]ο α5 1ἢ βίτοηπσ οοηίταςύ {ο ἴπο Ῥτισῃίας 

{οπθ οὗ ἴλο οὗμει ἰῆτοο. Ὑεῦ οοηβιάἀετοἁ 1π {Πεπιθε]νος ἴΠθγ 

1η]σΏῦ 8ΘΕΠΙ 0ο ΙΠΠΡΙΥ Πο ηθας αρρτοδοΏ οὗ Ἠ]5 ἰτία], απᾶἆ 80 

ἰο {ανοατ ο οοπιραγαξϊνε]γ Ἰαΐο ἆαίο οὗ {ιο ερὶςί]ο. Βαὺ Ίετα 

ασαΙΏ 1316 τη αϑῦ ρ8156. ΤΉ 656 εχΡΓΕΡΡΙΟΠΘ, 6Υεη 1{ 85 βίτοπσ, ατθ 

ηοῦ βἰχοησοτ {ῃμαη {με Ίαησπασο αἀάτεξςεςά {ο ῬΗ1]επποἨ, θη ἴμο 

Αροβύϊθ Ῥιάς Ἠ]5. ἔρθη. ΄ρτερατο Ἠϊπι ἃ Ιοᾷσιησ) Πορίησ ἐμοῦ 

ητοαρη. ὑΠ6 1} Ῥταγοτς Π6 5Πα]] Ὀ6 σἵνεη {ο {Πεπα". Αὖ ΤΩΔΗΥ͂ 

ὧπιορ ἀοαρί]ες ἁπῖπς Ἠ]5 Ίοπσ ΙπΙρτίδοηπθηΐ, Ἡθ οχρεοίθἆ Ἰ]5 

1 Οοπαρατο ἴον ἸηβίαποῬ ἔῃ 4ΡοΠΥ οἳ  γῬαςεϊοηθᾶ δοοοπηὺ οὗ {π6 5απιθ Ροτῖοᾶ 

{θε]]ης εκρτοββεᾶ ἴῃ {πο ορθηίηςρ οἩαρ- ἴῃ δΐ Τι1κο. 

οι οἳ 86 Βεοοπᾶ ἘἨρίκῆο {ο ἴ]πο ΡΕ]. 1 96,6. 

Οοτιπμῖαπς πὶ πο ομἶπα απᾶ απῖπι- ΕΗμ αν αἲ. 4 ΡΗΙ]6Πι, 22. 

ΡῈ 
»- 
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ἐγ1ὰ} {ο οοτηθ ΟΠ. Ἠ15 Π{6 αὖ {Π15 ης γγας ὃ 5αοοθβδῖοη οἵ ο 

Ώορεςβ δα π/θατγ ἀε]αγς. 

ΤΡ {815 Ῥε 80, πο πεεά ποῦ 5ἴορ Ίοηπσ {ο 6π(ΠΙΤθ ΠΟῪ ἴ]θ Ρο]1οα] 

ῬΟΙ 1041 «Ἴλαπςσθς αἰτοαάγ ποίβοθά τηϊσ]ῦ ῬΟΒΒΙΌ]Υ Ώανο αΠθοίεά αι 

δύ Ῥαι]5 οοπά1ξίοη. -«Α. ΡΙ6ΟΠΘΓ 80 ΠιθαΏ ἴῃ ἴηθ 67θ65 οἱ {ῃ6 ἘΜῸΝ τὰ 

Ὥοππαη σου], α ἀθβριβθα Ῥτον]ησϊα!, α τε]ίσιοας {απαβῖο---]]]κο 

Ἑ εδίας, {16Υ πποι]ά 566 πούμιηρ' Ίοτθ ἴῃ Ἠϊπι γπαη {}|15---ῦγᾶβ 

ῬοεπθαίΏ πο ποῖῖορ οἵ ἃ Τ1σε]]]ητις, Ιπζεπί ΟΏ ΠΙΟΤΘ ϑιη ὑοῦ απά 

βταπάατ ΟΥΤΏ68. ΜΟΥΘ Ρ]αιβίρ] 15 [86 146 ἰ]αῦ Ῥορραα, Ἱπεῖ]- 

ραΐαἀ Ὦγ ὑμ6 988, παϊςΏύ Ἠανο ρτε]ιάϊοθά {Π6 επιροτογ ασαἰηςί 

8. οβεπάθτ ποπ ΤΠ6Υ Παίεά τ ἃ Ὀι 6 Ἠαΐίτεά, Του 1685 

886 πα]σ]ιῦ Ώανο ἆοπθ 8οθ. Βαυΐ, 1 586 πα 1πἰουξογθα αἲ 411, ΤΥ 

εποιι]ά 5ῆ6 πᾶν Ῥεεη βαὐϊ]σβεά σι ἀε]αγίησ Ἠ]5 {Ὑ18] ΟΥ̓ ΙΠοΓθας- 

ης Ἠ16 τοβἰταΙηῖς, γΏεη 586 πη]σΠί ἤν Ῥγουιτες Ἠ]5 οοπάειηπα- 

Ώοη απά ἀθαύῃ Ἔπο Ἠαπά τεε]ίπο πὶ ἴπο πορ]οςεύ Ῥ]οοά οἵ 

Ὦοπαθ σου] Ἠατά]γ τοίαςο αὖ Ώοτ Ῥιάά]πο {ο εἴτι]κο ἀντ ἃ ῬΟΟΥ 

{οΥΘΙΡΠΘΣ, 70 Ίγα5 α]πιοδί ππποΨΏ απά του] οετίαϊη]γ Ὦο ππ- 

αγεησεά. Έτοτη Ὑ]αίονατ οὔ156, Ὑλείληεγ {ποπ Ι6Ποἵαηοθ ΟΥ 

οαρτῖοθ ΟΥ̓ 1ΠάΙΠΘγοποο ΟΥ ἀῑδάαίη, εν 1πΠπεηπσθ, ν/θ πιαΥ βα[αἶΥ 

οοπο]αἆο, πας πού οχετίεἀ {ο {88 1π]ατγ οὗ πο Αγροβί1ο. 

ΦΙΟἨ ατθ πο ϱτοαπάς οἨ γ]ΙοὮ {πο Πρὶδί]ε {ο ὑῃ6 ῬΠΙΠΡρ- ΤῊ ]ρίος 

Ρίαηβ Ἠα5 Ῥθεη αβεΙσηοεά {ο ἃ Ιαΐοτ ἀδίθ ἔ]παη ο οἴμοτς πυι θη ο κην. 

{τοπ Ὦοπηςθ, 390 {αχ {Τοπι δρα Ὁ} 15} 1π|ο᾽ {16 οοπο] αβῖο ΠΟῪ 8οθπη 6. 

ἰο αΠβοτά αὖ πιοβῦ ὃ Υ6ΤΥ ]σῃίό Ῥγοβιπορίῖοη 1η 105 {ανοατ. ΟἹ 

ἴπο οἶμει Παπά οετίαΙη οοηβΙάθταίΙοης Ἀανο Ῥοαειπ ονοτ]οο]καᾶ, 

ΠΙΟ] ἴῃ ἴῃο 4ΏδεποῬ οὗ ἀῑτεοῦ εγιἆεπσθ οἨ λα ορροβ]{θ 5146 ατα 

επ θ]εά {ο ἃ Πθατίης. ΤΠ6Υ ατα {οαπάεά οἩ ἃ οοπιραΓίδοη Οἱ [Π6 Ατσαπιοπέ 

5ὐγ]ο απά τηδύϊου οὗ ἴπεςο ερςέ]ας ψ ἢ ἔ]ιο ερἰςί]ος οὗ ἴ]ο Ῥτο- του μιο 

οεάῖησ απ ἴμο {ο]]οπίπσ οτοιρς--- ἢ ἐἶιο Ἰοίίους οἱ ὑπ6 ἐμιτα ἀπ. 

ΑγΡοβίο]ο ]Ο1ΓΠ6ΕΥ οἩ {θε 9Πθ βἰάθ, απά {ο Ῥαδίοταίἱ Ἠριδί]ες 

ο {86 οίπετ. ἜΤῃο Ιπίεγεπορ {ΤΟΠ 51ο] ἃ οοπηΡαΤΙΦΟἨ, 1{ 1 τη15- 2- 

ἰακα ποῦ, 15 ἱπποίο]ά; γ/θ ατο θὰ (ο Ῥίαοο ο Ἠγριδο {ο ὅπο 

Ῥμιπρρίαης ας δατΙγ α5 Ῥοββίρ]θ, απάἆ ἴ]ιο ΠρΙδί]ος {ο ιο Οοἱος- 

ΒΙ8η8 ἃ ΕΒρῃθβδίαης 85 Ιαΐο 45 Ῥοβ810]α, οοηβΙδίεηΘ]γ γι ἢ οἴ]αγ 

Κπονη {αοἴ5 απἆ ρτοβαβΙ]1ο. 

1. Τ]ο οἸαταοίθγικίῖο {οαίιχος οἱ 105 τοι αγο 1656 βίτοησ]Υ κ, Ἡθπεοηα 
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{ος Ῥ]ασῖπρ Πιαχ]κοά ἴῃ {86 Ἡρίςί]ο ἐο {π6 ΤΗΙΠρρίαης απ Ἱπ {πο οἴμαι». 

η Α]ἰοσοῦ]λο Τη ϱὔγ]θ απά {ἴοπθ, 88 πθ]] α5 ἴῃ 105 Ῥχοχηϊηθηὺ 14688, 

62117. 16 Ώθα5 α τη 0 ἢ στθαίες τοβδπηΡ]αποθ ἴο ὑΠ 6 εατ]ετ Ἰαύίοτς, λατ 

Ῥοφοπι- 40 ἴλο Ἐρίδί]θς {ο πο ΟοἱοβθῖαΏς απᾶά Ἐρηεβίαης', Της 10 

νε {οτπις 086 Ππῖς γγ]οὮ οοπηθοίς ἴλεςο ἴππο ερὶςί]θ πηζὮ {λμοςο οὗ 

ετοαρ, {6 ἐλϊτά αροςθο]ῖο ]οατηθγ. Τὺ τερτεδεΏ!ί5 απ εροο] οἱ ἰΤαΠΒΙΦΙΟἨ 

ἴῃ πο το]Ισ]οας οοΏ{τογθτεῖθ5 οἱ ὕΠ6 ασθ, ΟΥ ἤο 5ρθαϊς ΤΏΟΥΘ 60Ι- 

τθοῦ]γ, ἃ πιοπιεηζασΥ 1111, ἃ 5Βμοσὺ ῬτοαύμΙης ϱραοθ, ΘΠ. οπ9 8ῃ- 

ἰασοπ]ςζῖο ΘΥΤΟΥ ας Όθει {οασ]ύ απάἆ οΟΥΘΓΟΟΠ1Θ, απά αποϊῃοτ 15 

κ ἀῑπΙΙγ {οτθβθεη ἴῃ {πο βαΐατοιν ΤῊΘ ΑΡορ/]ε’5 στεαῦ θαύ]6 Ππ{πετίο 

Ία5 Όσυν πι Ῥ]ατιδαϊο ο αάαϊσπι; ἢ15 στθαῦ πθαροη ὑΠ6 ἀοοίτῖηα 

οὗ ρτασοο. 1η ἴ]ο ἘΣ 5016 {ο ὑπ6 ΕΒΠΙΠρρίαης πο Ώανο ὑῃ 8 βρεπύ 

γᾶν οἱ {15 οοπίτονθταΥ. Ἱπ ἴῃο ὑμπιτὰ ολαρίετ {86 Αροεί]ο 

ἀπα]]ς να ςοπιείμΊησ 1|κ 15 {οτπιετ {α]πο55 οηἳ πο οοπίταβύ 

οὗ δι απά αν, οἩ ὑ86 γαρ αηά {π6 {αΐ5ο οἰγοιποΙβΙοΏ, ΟΏ Ἠ18 

ο η Ῥεγεοπα] ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΘΒ 88 Π]]αδἰταῖησ Ἠῖ6 {ποπιθ. Ἠεποεί[οτίῃ 

πγπθη Ίο {οισ]θς Ομ ἴῃμοςο {ορίοβ, ἢ6 11 ἆο 80 Ῥτιεβγ απάἆ 1η- 

οιάθηίαιΙγ. Ἔνθ πού 1Π Ἠ]5 αροβίο]ῖο ἐεασμίησ, α5 1ΠΏ Ἠ]9 ΙΠΏ6Γ 

μΐ6, Π6 15 /{οτσθύήηςσ {]οςδε {λ]πσς πγη]οὮ ατα Ῥεμ]πά απἆ τοασ]ι- 

Ίηπσ {οτίἩ απο ἴ]οβο ἐλίπσς π]ῖο]ι τα Ὀθίοτο. ΨΆ που ἴΥρο οὗ 

ΘΙΤΌΤ 18 βΡτΙΏςΊησ τ1Ρ---ΠΠοΤΘ βρεοι]αί]νο απά 1655 Ῥτασίϊσα] ἴῃ 108 

ΟΥΊΡΊΠ----Ὑ 10} 1Π ος ΕΟΓΠ ΟΥ ΟΥ̓ΠΘΥ παΙΏ]Υ οεοαρῖθ5 Ἠ5 αὐθεπί]ου. 

{Ώτοισ]ᾗοπύ {Π6 Ηριςί]ες {ο {πο (οἱοβδιαης απἆ Ερηεείαης απά 

ἴῃο Ῥαδίοτα] Ἠριδί]ε5; απά πη]ο] απάετ {Π6 ἀϊδποίῖνο ηαπηθ οὗ 

(ποβίΙοίδπι ἴῃ 105 πιαπ]{οἰά απά πιοηβίτοαξ ἀεγε]ορπιεηίς Μ1]} 

ἀιείατο πο Ῥεαοθ οἵ πο ΟΠατοΏ {ο Όπγο ορπίἩτ]εβ Το 60Π16. 

Ῥαύὺ οἳ 411 ο εατ]ας ]εύίοτς 10 πιοδῦ ηΠΘαΤΙΥ τοβεπισ]ος ἴ]ια 

Ἠρ]δύ]θ ο ὑμ6 ὭοπιαΠβ, ο πΠΙοὮ αοσοτάΊπσ {ο πο νίευ Ώθγθ 

πιθΙηίαϊηες 10 δίαπάς ποχί 1η «Ἠτοπο]οσ]σα] οτἀετ. αὐ Ιεαςί 1 ἆο 

εβροοϊα]]σ 
το [86 
ἨοίιβήΡ. 

1 Τη] [αοῦ 15 τοβεοίεᾶ ἵπ {πο ορὶ- 
ὩΪΟῺΒ εη{θταϊπεᾶ τοβρεοίῖησ ἴ]ο σθηι- 

1Ώ6ΊΘΡΒ8Β οἳ {Π 6856 ερϊβί]ο». ὙπΙ]ο {11ο 

ο{ηογ5Η1ρ οὗ {πο ἨἩριςί]ο {ο {πο ῬΠῖ- 

Πρρίαηπβ 85 Ῥθεη ᾳαερβοποθᾶ οη]γ Ὦγ 

{16 παοβδῦ εκἰταταραπῦ οτ1ΜΙοἵ5ΠΗ, ἨΙΟΥΘ 

{οπιρεταίθ πΙ{θτβ Ώατο ἸἩοθβιίαἰθᾶ 3ο 

αοοερί ἴμο Οο]οβεῖαπβ απᾶ Ερ]οβίαης. 

ἜΠ15 Ἠθβ]ίαίοῦ, ἔμοασ]η πηπαντἍαη{αᾶ, 

15. Ιπαἰτισοατνο. ΤῊΘ ϱρθοῖα] οΏαταςίατ- 

Ἰσίῖος οὐ {πο τηαῖη ϱτοἩΡ (1, 2 ΟονΙπί{Π- 
14ἨΏ5, (β]{8Ώ5, ὮΏοπιαηβ) Ἠατο Ῥθεεπ 
ἴακαη 85 {πο εαπᾶατᾶ οὗ {πο Αρορί]εϐ 

βίγ]6, πΠεη {167 ταίηετ Ιπά]ραῖθ ἃ Ρ81- 

ὑσπ]αχ Ῥῃαξθ ἴῃ 10. ΤΠἨο Ἠρίκ[ο {ο 

ἴμο ῬΗΙΠρρίαης ἢ85 Ῥ6εη 5ρατθοᾷ Ὀο- 

οατ15ο 16 τορτοᾶιςθΒ {Π656 Γδαβατθβ ΠΠΟΥΘ 

ηθατ]σ {Παπ {Πο οίἩθχ πο. 
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ποῦ {λ]π]ς λαῦ 80 ΤΙΑΏΥ απά 850 οἶοβο Ῥατα]]ε]ς σαπ ὃο Ῥτοάισθᾶ 

ὙΠῸ αηγ οἴμετ ερ]δί]α, α5 ὑῃ8 {ο]]ομ]ησ: 

ῬΗΤΙΠΡΡΙΑΝΕ, 

(1) 1. 38, 4, Ἰ, δ. 1 ὑπαπ]ς πτ 
ο ἴῃ ΘΥΕΡΥ ΙπεηὔΙοη οὗ γοα αὖ 
8.11 6ππθβ 1π ΘΥΕΤΥ τεαιιθβῦ οὗ τηῖηθ 
...85 γ6 αἱ] αΤθ Ῥαγίαοις σὺ Τηθ 
ἴῃ. στα0θ (τῆς χάριτος): 70 ἀσᾶ {8 
ή! ωύὔπεβδ, πουν 7 ζοπᾳ 7017 φοι 
αἰ τὰ ὑμ6 θονν 618 οὗ ΟΗτὶδύ “6808. 

(2) 1. το. Τμαῖ Το πια  8Ρ- 
Ῥτουθ ἴμο ὑμίπρϑ ὑμαῦ ατθ ϱχοε]- 
Ἴρηῦ. 

(3) 11. 8, 9, το, 11. Ἠθ ῬεοατηθῬ 
ορεάΙεπύ απῦο ἀεαῦμ...ὙΠετείογθ 
αοά αἶ6ο Πϊσ]Ιγ οχα]ιοά Ἠίπι.., 
ὑμαῦ ἴῃ {ο ηαπηθ οὗ «ϱ/ ε5δαβ 6Υ6τΥ 
χηθεθ ΠΙΑΥ Ῥου οὗ ύΠϊησβ ἴῃ Ἠθα- 
γοη απά ὑμίηρβ οὐ δαν] απά 
ὑ]ησς απάςτ ὑῃ6 αι, απᾶ 6ΕΥετΥ 
ἰοπραθ΄ ὙΠΘΥ͂ ΘΟΠ 658 ὑμαὺ “6818 
ΟΠ υϑῦ 15 Τιοτᾶ, ὧο, 

(4) Ἡ. 2-4. Τπαῦ γο πιαγ 
Ἠανο ἴΠθ 6απ1θ τη]πᾶ, Παγίηπσ ἴῃο 
Β4ΙηΘ οτε, απ]θεά ἴῃ 508], Πανίησ 
016 τηϊηᾷ : (Ώο) ποὐμῖηπσ ἴῃ {ὰς- 
ὕΙΟΠΒΗΘΒΒ ΟΥ̓ ΥαΙΠΣΙΟΙΥ, 

ναῦ ἴῃ Βασαν Ἰο]άϊηπς οτα 
αποίΐ]εσ ΒΈΌΡΘΙΙΟΥ {ο γΟυΥΒΘΙν 65. 

(5) Ἱ, 3. ἘῸΣ πο δῖθ {86 
ΟἸ ΟΠ ΟΙΒΊΟΙ, 

0 86ΥΥΘ (λατρεύοντες) ὮΥ ὑμ6 
ϑριυῦ οἵ αοά (θεοῦ ν. 1. θεῷ), 
απά Ῥοαδύ 1η Ομτὶδῦ 6588... 

4, 5. 1 δὴγ οὔμεν λ]η]αί]ι 

1 πο 1ᾷρα οἳ ἐμ ερϊτ ια] λατρεία 

ΒΏΡΘΑΣΒ ασαἶπ Ῥοπι. ΧΙΙ. 1, τὴν λογικὴν 

λατρείαν ὑμῶν, πΏςΤθ {15 πιοτα] ΒΘΥΥ]ῸΘ 

οὗ [89 (οεΡρε] 15 ὑδοῖ!γ οοπίταρ{θᾶ ντ] 

{πο χ1Μιιβ] ΒΟΥΥΙΟΘ οἳ {ο Ίαπ, 85 ἴ]ο 

ἜΟΜΑΝΞ. 

9-11. 

1]... Του 6ο 8  τωίπεςθ... ου 
ΙποθβδαηϐΙσ Τ πιαίε πθηθίοη οὗ 
γοι...αὔ 811 πιθν 1Π ΠΙύ ΡΓαΥΕΙ5 
πηθ]κ]ηςσ τθἹιθεῦ...{ου 7 οτι {ο 866 
γοω, Ό]ιαῦ 1 πιαγ Ἱπιραγῦ 5016 αρῖ- 
γα] στασθ (χάρισμα) ἴο γοι. 

Ἡ, 1δ. Τποα αρρτονθδῦ ἴμο 
ὑΠῖησς {Παῦ ατο οχοε]]εηῦ. 

Χὶν. 9, 11. Ἐου πετειηίο ΟἨτ]ςῦ 
ἀἷεά απά Ίϊνεὰ (1.6. Το5θ ασαϊη), 
ὑλπαῦ Ἡθ πΊαΥγ Ῥο Τιογά Ῥοῦμ οὗ ὅ]α 
ἀθαά απᾶά οἱ ο Ἠνίησ,..Εον 16 
15 ντΙζίεη, Τ 11νο, βαι ἢ 186 Τιοτα : 
{ΟΥ ἴῃ πιθ 6Υ6ΙΥ ἸπθῬ »]ια]] "ον 
ατιά 6νΥετγ ἴοησαθ αἰα]] οοη{θ58 
πηΐο αοὰ (19. χἰν. 23, 24). 

ΧΙ, 16---τ0. Ἠανίης ὑΠ6 6απιθ 
τη {ογανάςδ οπο αποίµεγ: ποῦ 
πηΙπάΙησ Ἠϊσια (πίησς,..Βο ποῦ 
Ὑ156 1} σοῦ" ΟΠ οοηοθῖῦς (φρό- 
νιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς)...Πανίπςσ Ῥθαοθ 
ἢ. 811 πιθη: ποῦ ανεησῖης γοι]- 
βε]νοβ. 

1ο. 1π Ἱοποας Πο]άϊησ οηθ 
Δ ΠΟ ΘΙ" 1η Ῥτθείθγεηςθ, 

11. 28. Βὸν ἴμο (οἴτοιπιοϊδοπ) 
πια] {οδῦ 1Π Πο ἤθϑηῃ 15. ποῦ οἱγ- 
οαπιοϊδῖοη...ὑαῦ οἰγοαπιοϊδίοη οὗ 
ἴμθ Ἠθατῦ, 

1.9. ο νηοπι 1 ΒεγΥο (λα- 
τρεύω) 1Ώ. ΠΙΥ δρὶτ]θ.. 

ν. 11. Βοαβύϊηρ ἴῃ οὐ {Πτοισ]ι 
ους Ποτά «685 ΟΠ εἰσ. 

Χ]. 1. Έων 1 αἱδο δὶ δῇ [5- 

Ἰνίησ βαοτίῃσοο {ο ὑπ ἄἀορβᾷ νἰοίῖπα, 
0οπαρατθ 8180 ζ81168 1. 27 θρησκεία κα- 

θαρὰ καὶ ἀμίαντος κ.τ.λ. 866 {Π6 ποίθξ 
οη ΡΜ]. 111. 2. 

Ἠιτεῦ 1 ὑλπαπ]ς τω Ῥατα]]αῖ 
αοά {Ώτοισ]ῃ «Θὰ ΟἨτὶςύ {ου γοι Ρ8558ᾳ65. 
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Ῥατα]]οα] 
Ῥ88ΡΒΒΡΘΒ. 
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ῬΗΙΙΙΡΡΙΑΝΕ, 

ἴο ἐγαδὺ 1η {Πο Παδῇ, 1 Το 78 :... 
οὗ ὑπ6 γαςς οὗ 15τας], 0Πη6. ]ρο οὗ 
Ῥεηπ]απίὴ. 

(6) 11. 9. Νοῦ ἨΜανίησ πι 
ον τισηίεοαδηθδ πο 15. οὗ 
Ίαν, Ὀὰὺ ὑμαῦ ν]]ΙοἩ 15 ὑἨτοασ]ι 
αν οἱ ΟΠτ]ςῦ, πο τἱσ]ῃὔθοιςηθδΒ 
οἱ ἀοά ἰπ {101... 

Το, 11. Ῥεϊησφ πιαᾷθ οοΠ/ΓΟΤΠΙ- 
8016 (συμμορφιζόμενος) απίο ἨΙ5 
ἀθαῦῖι, 11 Ὦγ ΑΠΣ ΠΙΘαΏΠΒ 1 πιαΥ αἲ- 
ἴαϊη απῦο ὑπ τεδατγθοῖοη Ώοπι 
ὑπ ἀθαά : 

οι. ΤΠμαῦ 16 πια ὮῬθδοοπιθ οοἩ- 
{ογπιαβ]θ (σύμμορφον) {ο ο Ῥοάγ 
οἵ Ἠ15 σ]οτγ. 
ο κ το, 

ζδ5ίγασβοη, 
γ/ηοδθ (ὐοα 15 ὑλαῖτ Ῥε]]γ. 

Ὢ/ηοξο οπά 15 

(8) ἵν. τδ. Ἠανίησ τοοεϊνεᾷ 
{τοπ Βραρ]ιτοάϊιύαςδ (πο (1105) 
{τοπ τοι, δὴ οἆοις οὗ ἃ βυθοῦ 
ΒΟ, ἃ βαοτίῇοθ αοοερίαΡΙο, 
γγε]]-ρ]εαρῖης {ο (οά. 

ἘομΑΝΕ. 

ταςε]1ζο, οὗ ἴ]ο βορρᾶ οἵ ος 
ἴλο ὑγίρε οὗ Βεηπ]απιίη, 

κ. 3. Ἰσποταπύ οἱ {π6 τὶσ]ίο- 
οιδηθςθ οἵ ο, απᾶ βθϑκίηρ {ο 
εδύαρ]β]ι ἐλποῖτ οὗ (αἸρῃύεοας- 
ηθβθ). 
στ 5 

τ1ΦΓΘΟΙΡΗΘΒΒ.. 
88 οὗ ψοτχΚα. 

γι. 5. Βος 1 πθ Ἰανο Όθοι 
Ῥ]απύεά (σύμφυτοι γεγόναμεν) ἴπ 
ἴ]ο Ἰ]ςοπος οἵ Ἠιρ ἀεαίῃ, ἔπεη 
8881] νο 6. αἰβο οὗ Ἠ1Ιβ ΤΕΡΙΤΥΕΟ- 
ἰϊοη. Ὑ111. 20. ο {ογεογάαϊπεἆ 
ὕμοπι οοπ/{ογπιαὈ]θ (συμμόρφους) 
ἴο ἐπ Ίππασθ οἵ Ἠ15 Ροή. 

Ῥαγβαΐηρσ ἃ ἰὼν οὗ 
«που. οὗ δι, Ὀαύ 

γι, 21. ΕῸΓ {6 οϑῃᾶ οἱ ἴ]ιοδθ 
ὕ]]ησς 15 ἀθαίῃ. 

ΧΥΙ. 15. ΤἨΠεγ βοῦν ποῦ ους 
Τιοτᾶ Οπιτὶςὺ αἱ ὑΠεῖτ οἵΏ Ῥε]]γ. 

ΧΙ. τ. Το Ῥτεδεηί γοιτ Ῥοᾶϊθβ 
ὃ Πν]ηςσ βαοτ]ῇοθ, Ἠο]γ, 1νε]]-ρ]θαδ- 
ης ο αοά, 

ΦΟΊηΘ τετρα| οοϊποιάθησθς Ὀδβιάες πω]σ]ύ Ῥο Ρροϊηζοά οὖ, ΟἨΏ 

πΏ]οὮ ΠΙΟΥΤΘΥΘΙ πο αἴτθες οαΏ ο Ία143. 

2. Βαὺ 1 λος τεδεπιβ]αποθς βασσοβύ α5 ΘατΙΥ ἃ ἁαῖο {οΓ 

1 Τηατο οΏξοτγεᾷ πο {οΠονήπρποτάβ 

απᾷ ΘΧΡΤΘΡΕΒΙΟΏΒ ΘΟΠΙΠΙΟἨ ῦο {μθβθ πο 

ορίβί]θς απᾶ ποὺ οοουττίης ϱἱ5οπΊετθ 

1η πο Νου Τοβίαπιεηἰ; ἀποκαραδοκία, 

Ῥοῦπῃ. τη]. 10, ΡΗΙΙ. 1. 291 ἄχρι τοῦ νῦν, 

Ῥοπι, τη, 22, ΤΗ]. 1, 5; ἐξ ἐριθείας, 

Ὥουπῃ, 11. 8, ΡΗΙ].1. τό; σύμμορφος, ΝΟΤΗ. 

νι, 20, ΕΕ]. 11, 21; προσδέχεσθαι ἐν 

Κυρίῳ, Ώοπι. χνὶ. 2, ΕΠΙ]. Π, 20; Ῥεείάεβ 

0Ἠ6 ΟΥ̓ πο πΏΙΟἩ οοστ ἴῃ {πθ ρατα]]εἰς 

ααοὐοα ἴπ {ηο {οχί. Οοπιρ8τθ 8150 Ώοπῃ. 

Χῑν. 14 οἶδα καὶ πέπεισμαι, πια ΕΒΙΙ. 

1, 25 τοῦτο πεποιθὼς οἶδα. ΤῊΘ 1ο]11οἳν- 

Ίησ 816 {οαπᾶ ἴῃ δύ Ῥατ] ἴῃ {πθβο πο 

ορὶδί]ος οὔ, {ποαρΏ οοσπττῖησ ϱ156- 

πηθγθ 1 {1ο Νου Τεβίαπιθηῦ; ἀκέραιος, 

Ὥοπι. αγι. 10, ΕΠΙ]. 11. 15 (οοπαρ. Μα. 
Χ. 16); ἐπιζητεῖν, Ῥοπι. χὶ. 7, ΕΠΙ]. ἱν. 

17 (9ΟΙΙΊΠΠΟΠ ΘΙΒΘ ΘΙ); λειτουργός, 

Ῥοπῃ. ΧΙ], 6, αγ. τό, ΡΗΙΙ. 11. 25 (οοπαρ. 

Ἠεῦ. 1. 7, Ὑ111- 2): ὀκνηρός, Ὦοπῃ. ΧΙ. 

11, ΕΙ]. ΠΠ. 1 (ορ. ΜαΜζ, αχγ. 26); 
ὑπερέχειν, Ἠοπι. ΧΙ]. 1, ῬῊ]]. Π, 59, 11 

8, ἵν. 7 (οοπ1ρ. 1 Ῥεῦ. 11. 13); ὁμοίωμα, 

Ἡοπα. 1.25} ν. 14, τι. 6, ὙΠ ἢν Ες, 

Ἡ, 7 (οοπ1ρ. Ὢσν. ἴχ. 7); απᾶ ῬείΏαρβ 
μενοῦνγε, Ὦοπι. ΙΧ. 29, ΣΧ. 18, ΕΠΙ], 11]. 

8 (οοπιρ. Τα] ΣΙ, 28). 
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(λαο ριδί]ο {ο ἴπο ΕΠΙρρίαης ας οἰτοαπηδίαηοθς Ὑ711] αἱ]ο1ή, ῦΠθγθ 2. Έραβοπβ 

ΔΘ Υοῦ Πιο οοβθηέ ΤΘΗΦΟΠ6 {ος Ρ]ποίπα ὑμ6 οἴ]ιοις α5 ]έο α ἔτι ας 
Ῥοββ]ρίθ, ΤῺ Ιαίίοτό ἴο πο Οοἱοβεῖαηβ απά Ἐρηοερίαης----ἴπο με. ή 

Ἰαθέετ πιοτθ θ5ρεοία]]Υ---οχΏΙΡΙ6 αη αἀναηποθά βίαρο 1η 086 ἆ6- 

γε]ορπιεηύ οὗ ὑπ ΟΠατοῃ. Τ]ο ἨετεβίθεΒ, σ βιο {86 Αροβί]θ 

ΓΘ οοπηρα!ς, ΔΘ. πο Ίοησετ ἐδ ογαάς, πιαθετια]δί]ο ΘΙΤΟΙΘ ος 

{Πο εατ]γ ομι]άποοά οὗ ΟἩτιςΙαπΙζγ, Ῥαῦ {π6 πιοτο 5αρ{]θ 8Ρρεοιι- 

Ἰαΐοης οἱ 105 πιαίατεγ ασθ. Τ]ο ἀοοίτιπο ΥΠΙοἩ ο Ῥγοασ]ες 15 

ποῦ ΠΟΥ πο “ΤῊ {ο Ῥαῤες) θαῦὺ {86 ΄Βίτοις πιθαί᾽ {οτ στοσ/η 

Ππθη. ο βροα]ς5 {ο Ἠ]6 οοηνετύδ πο Ίποτθ ΄α5 απίο σαγπα]’ Ῥαΐ 

«5 ππίο ερ]τιέαα]. Τη {86 Ἰευίετ {ο ἴπο Ἠρ]εβίαπβ ο5ροσΙα]]γ 

Ἠ]5 ὑβδοιϊηρ 8οαΤ5 {ο ιο Ἰοῇήᾳοδύ μοι, α5 Ίο ἆντε]] οπ {ΠῸ6 

τηγβίΟΤΥ οἵ ἐπ6 δῆοτά απά οὗ πὸ ΟµιτοἩ. Ἠστο ἴοο πο πᾶ ψ 

{π6 ϑϑυ]θϑὺ ταίοτεποθ {ο ἃ ΟΠτὶςίαη Ἠγπιη”, Αποπίησ ἴΠαῦ {86 

ἀενοίῖοπ οἱ ο ΟΠατοῇ πας δὺ Ἱεησίῃ ΕΠπάϊησ 6ΧΡΓΕΡΣΙΟΠ 1Π 5εῦ 

{ογπις οἵ ποτά, [ἢ Ῥοίμ παγς ἔ]οδο ερίςί]ος Ὀτιάσθ οσος ἐμ6 γ΄ 

στ] νηῖοὮ ςοραταίες ιο Ῥαξίοταὶ Ιεῦίοτ {τοπι πο Αροβί]ε5 

ΘΔ ΘΓ Ὑτ]ήησς, ΤῊΘ Ίιετεςιος οὗ πο Ῥαξίοται Ιείίει ατα ἴλε 

Ἠοτερῖθς οὗ {πο (Οοἱοβείαης απἆ Ἐρ]εβίαηβ στοπΏ ταη]ς απἆ Ο00Γ- 

ταρῦ. Τ]6 βοΠμίατγ ααοὐαθίοη αἰτεαάγ πιεη{Ιοηεά 15 ὑΠ 8 ΡΓΘΟΙΤΡΟΣ 

οἱ {86 ποὺ ᾿πέγθαπθηῦ τεί6γοηοθς {ο ΟἨτίδῖαη {ογηχα]ατίες 1Π 686 

Ἰαὐορῦ οὗ ἴπο Αγροβίιες πτίάηπσδ, Απά ἵπ αποίΠογ τοςρεοῦ 8150 

{86 5θαπεποθ 15 οοπηποτς, 15 0Π16 νον οἳ πο τε]αίῖνο ἆαίος Ὀ6 
αοοθρίθᾶα. Τ]ιο ἀἰτοοίίοης τε]αίῖπς {ο οοο]αδιαςί]οαὶ σουετηπιεηί, γ΄ 

γπ]οἷι αγο 5οαὐῦοτεά Ἡτοισῃ {Πο Ῥαδίοταὶ Βριςί]65, αγ {πο οαὐ- 

Ἱνατά οοιτε]αί1νε, ἴ]α ρτασίῖσα] θα 61 ἴο ὑμ6 ϱαβΙπιθ ἀοοίτίπο οἱ 

πο ΟματοἩ Πτδῦ θε {οτύἩ 1π 105 {απθβς ἴῃ πο Πρίδί]ο {ο ἴ]ο 

Ἐρ]οδίαης. Α ἴδ πγιέοτς Ώαγο ααοεύ]οπεά {ο ϱαππηοηοςς οἳ 

ἴπο Ἰοίέετς {ο ἴἶιο Οο]οββίαπς5 απά Ἠρ]ιοδίαἨβ, ΏΙΑΠΥ 1ΠΟΤΘ οὗ πο 

Ῥαφίοτα] Ἐριβί]ος. Τ]ιογ Ἠανο ἆοπο 5ο οἩΙΘΗΥ οη ἴπο σγοιιπά 

ἴλαῦ {λος γι Ἴπσς Ῥγορδεπῦ α Ιαΐοτ δίασο οἵ ΟΩτὶδῦαη {ποισΏύ 

απά ογσαπ]ζα{1οη, ματ ἐμο απίνοτβα]]Υ αεκποπ]οάσεά Ἰαίζετς οί 

δύ Ῥαπ]. ἨἘχίειπα] αιι]ογΙζγ, 5αρροτίεά Ὦ}Υ Ιπίεγπαὶ ον]άφηοο 

οὗ νατίοις Ιπά5, Ὀ145 5 βῦορ »Ἱοτύ οἵ {815 οοπο]αδίοη. Ῥαῦ, 1 

1 ἘγΡ]ΘΒ, . 14, διὸ λέγει Καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν 

Ἔγειρε ὁ καθεύδων Καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. 
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πθ το[αβθ 1ο αοοορύ πο ΙΠίογοποθ, Πθ οαπ Ἱατά]γ [81] {ο τε- 

οοσηῖςθ {ιο {αοῦς γΏ]ο] δασσθβίθά 10. Τ]εςο {αοῖς ατθ Ὀο5ί πιο 

Γ. Υ Ρ]αοῖης {88 Ἠριδί]ος {ο 8 Οο]οβθῖαης δὰ Ἠρ]ιερίαης ]αΐθ ἴῃ 

ού Ταυ1ς βταῦ Ἡοπηαη οαΡρίΙγΙῦγ, 5ο 5 ἴο βορ8ταίο ὑῃθ1ὴ 88 

ΨΊΔε]Υ 45 Ροβείρ]ο {οπα {88 θατ]]οτ ερἰςί]ε5, απά ΤὮΥ ταίοττῖτις 
{88 Ῥαρίοτα] Ἰοέίοις {ο α 80} Ἰαΐοτ ἀπίο ἑογγατᾶς ἴ]ιο οἷοββ οὗ 
ὑμ6 Αγροςί]ε”ς 116. 



ΤΠ. 

ΤΗΕ, ΟΠΌΒΟΗ ΟΕ ΕΗΠΗΙΡΕΙ. 

ἨΠΠΙΕΕΙ" πας {οαπάθά ὮΥ ο στοαῦ Μαοράοπίαη Ἰίης, Ναματαὶ 

ΠΟΘ ΏαΠηΘ 16 ΏθαίΒ, ΟἹ ΟΥ̓ ΏΘαΥ {Πθ 5106 οἱ {ιο αποϊεηό ο. 

Οπεη]άος, “ Υ 6115᾽ οἱ ΄ΕουπίαΙης”. Τύβ παίπταΙ αἀναπίασες γα ΤΗΡΡΙ. 

οοηβ]άεταρ]θ. 1π πο πεϊσ]ιροιτ]οοἆ πετο σο]ά απ β1]νογ πῖηθς 

ἨΠΙοὮ Ἠαά Ῥεεη πγοτκεά 1π Υ6τγ εατἰγ πες ὮΥ ἐπο Ῥ]μαπίοίαης 
δια αἴτετγατάς ὮΥ πο ΤΠαβιαηςὶ, ΤῊΘ ΡΙαϊη ΠΠΟΓΘΟΥΕΣ ΟΠ ΠΙΟ] 

10 παβ βιὐιαῦεά, παδΏεά ὮΥ ὑπ6 (απσιίθς ἃ ἰτισαίατγ οἵ ἴ]ο 

ΦίΥΥΙΠΟΠ, ας απά 15 τεπ]ατκαΏ]6 {ος 105 {οτγ”. 

Ῥαΐ {πο οἸτοαπηδίαποῬ, ο ΒΟ 6Υθη ΊΠΟΤΘ Παπ ο 15 το] 

801] απά π]πετα] ἴχγθαβατος ΡΗΙΗΡΡΙ οπεά 105 Ἱπιροτίαηπος, γγα5 105 

1 ΟἹ [19 ϱεοοδταρΡΗγ απᾶ απ(π1δ]θΒ 

οὗ ΡΗΠΙΡΡ1, βεθ Οοτβίπότγ Ῥοψαφε ἄατιβ 

ἴα ΙΙαεέάοϊπο τι Ῥ. τ 54. (1831); Τιεα]κθ 

ΝΟοτίΊιεγπ ἄτεοεσθ 1ΙΙ Ῥ. 214 84. (1935) ; 
απᾶ Τοτθ τθσθη/{ΙΥ ἴππο ΕΠοτῦ Ῥ8ροτβ ὮΥ 

Ἐεττοῦ [ἢ π6 Ίευιε 4γο]έοϊοσφίφιε(ι86ο) 
11. Ῥ. 44 8ᾳ., Ῥ. 67 βᾳ., οὐ 168 Παίον, 

Μέοροῖΐθ, 168 πιίπεν ἄε Ῥ]ηιίρρε. Α 

ποχ]ς οὗ ρτεαῦ Ιπιροτίαηοθ π88 ΟΟΠΙ- 

χηθηοθᾷ ππάςχ {19 απςρίοῬβ οὗ ἴ]ο ]αΐθ 

Έπθησ] Έπαρετος, Πἱδείοπι Αγε]ιέο]οφί- 

φιε ἄε ΙΗαοξάοίπε, Ὁ ΜΜ. Ἡοιζαγ 

απᾶ Ῥαττηθί; οὗ π]ΙοὮ ἐμ Ῥρατί 16- 

Ἰαϊϊηρ ἰο ΡΠΙΗρρῖ πᾶ {1ο ποίρῃρουτ- 

Ἠουά Ἠ8β αρρθατθᾶ (1869). Βθβίᾷθβ 

βογοταὶ ππραβ]β]ηθοᾶ Ἱπβοτίρβοηπβ 1δ 

οοηίαἶηβΒ δῦ ΑΏρεΒτΒ {ο Ὦθ ἃ τοτΥ 

οατε[α] πιαρ οὗ 11ο Βἱίθ οὗ ἴπθ ἰόντα 

απ ἀῑδίτίοί, 
3 Ῥιοὰ. 5310, αγ. 3, 8; ΒίταῬο τή. 

Ρ. 331; Ἀρρίδῃ Βεἰῖ. Οἵυ. ἵν. Ῥ. τος 

οἱ δὲ Φίλιπποι πόλις ἐστὶν ἣ Δάτος 

ὠνομάζετο πάλαι καὶ Ἐρηνίδες ἔτι πρὸ 

Δάτου, κρῆναι γάρ εἶσι περὶ τῷ λόφῳ 

ναμάτων πολλαί κιτιλ. ΑΡρίδῃ Πον- 

οσο 15. πτοηῦς 1η ἰἀοηὐ γηρ ΟτοηΙᾷεβΒ 

απᾶ ῬΠΙΠρρί πὰ Ὠαΐο ος Ῥαΐοη, 

ὑβοῦρῃ Ἠ15 βἰαζεπιεη{ 18 οορίεᾶ Ὦγ πιογθ 

ἴπαη οηθ τοοθηπί ποτ. ΤἨο9 βίο οὗ 

{15 ]1αβῦ-πιοη{Ιοπθᾶ Ῥ]αςθ 88 ηΘαΙΣ {ο 

ἹΝεαροβΒ: 8560 Ἰθαἷθ ἢ. 223 Β., Σεἷ- 

τοῦ Ῥ. 46, Μ|88. Αγο]ιέοῖ. Ῥ. 6ο Βα. 
8 Οπ {ο πποβ οἳ Ῥ])ΠΙρρί 866 

Ῥοεοκ]) ῬΡιθῖίο Ἰοοποπιί οἱ «4 ἴ]ιεπα 

Ρ. 8 (ΒηρΙ. {Τ8ηΡΒ.), 1ἱ99. Ατειέοῖ. Ῥ. 4, 

Ρ. 55 8ᾳ. 
4 ΟοπβΙπότΥ 11. Ῥ. 6, “165 Ῥτοᾶαϊ(Β 

βοταϊοη{ ΙΠΙΠΙΘΊΙΡΘΒ 51 ]αονΙ{ό οὐ 11πι- 

ἀπείτίο ἆθβ Παλϊίαπβ τόροπάαϊοπί ἃ 18 

Πρότα]{ό ἆο Ία παίατθ’; 566 4180 Ῥεχτοῦ 

Ῥ. 40: ο0Π1ρ. ΑἴΠεη, ΧΥ. Ρ. 682 Β, ΑΓ- 
ΡΙ8η ἷγ. Ῥ. 105. 
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Τέβ σθορτα- σθοσταρη]σα] ροϑιύ]0η, οοπιπηαπάῖης ὑΠ 6 στοαῦ ΒΙΡ τουά Ὀθύνγθθῃ 
Ῥρὴ1σα] 1πι- 
Ροζί8Ώ0Θ. 

Τ{8 πΙΙηΘΒ 
εχΏαιδ{εᾶ. 

Ἔπτορο απἆ Αδία. ΤῈ αἰπιοδῦ οοπΏπποις πιουηίαϊη Ῥασγίαγ 

Ῥούνθσηι πο Ῥασῦ απά ὙἨ/ορύ 15 Ώετο ἀἆερτοβδθά 5ο 85 ο ΓΟΓΙΑ 

ἃ σαῦθγγαγ {οΥ ὑ818 ἐοτοισΏίατο οὗ πο πο οοπηεπίς’. Τὺ τας 

{Π15 αἀναπίασο οἱ ροβιύϊοῃ γΏΙοΏ ]οά ΈΠΙΠΡ {ο {οτΏ{γ {πο εἰίε οὗ 

{868 αποϊεηύ Οτεη]άθθ. Τὺ πας {818 γΥΏΙοὮ πιατ]κεἆ οαῦ {πα Ρ]αςθ 

85 ἴῃο Ῥαΐζο-βε]ά σου {ια ἀεβαπιες οἵ πο Ἡπιριτο Ίετθ 

ἀθοῖιάςᾶ. Τὺ πας {Π18, Ια5ί1γ, πΏ]ο]ι 16 {πο οοπαἹθτος ἴο Ρ]απύ 

ὃ Βοπιαη οοΙοΏΥ οἩη {Π6 68οεπθ οἱ Π15 ἱτιαπρῃ. 

ἸΝοαιίῃετ ἴο 105 ρτοάαοίῖνοε 501] ΠΟΥ 0ο 165 Ῥ{θοΙοΙβ πηθία]ς δ 

πνθ ἴταςς ΑΠΥ {θαῦπτος πΏ]ο]Ὦ σ1νθ α ἀΙδποίνο οΠατασοῦετ {ο ἴῃο 

εατ]γ ΠδύοτΥ οἱ ἴμο (ποβρο[ αὖ ΕΠΙΠΡΡΙ. 105 {ετλῦγ 10 ϱΏατεά 

ὙΠῸ ΤΙΑΠΥ οἴ]ιετ 5οεπες οἱ ὑπ6 ΑΡροβί]ε Ιαθοα1β. [8 πα]πετα] 

ΘΔ] αρρεατς αὖ {815 πιο {ο ἢν Ῥεεη αἱπιοδί, 1 ποὺ ψ]ο]1γ, 

ἀταϊηεά. ΤῊ πη]πες δα Ῥαςθεά 5αοοθβδΙγεΙγ ΙΠίο {πο Ἰαπάς οὗ 

{πο {μτοθο ΡτογοσαἼνο Ῥοπετς οἱ οἰν]]δεά Ἠπτορθ, ὑπ6 Αἰποεπίαης, 

{86 Μαοοάοπῖαης, απά {πο Ώοπηαης. Ένεπ Ὀοίοτο ΕΗΙΠρ θα παρα 

Ἡϊ6 οἱϐγ, λα Ἱνογκς δα Όθεη ἀϊδεοπάπαθά οἩ αοοοππύ οἱ ἴπο 

αοαΠ{γ Υἱ6]ά. ΒΥ 815 οτᾶςς Πε πετο τουροηθά, απά ἃ Ίατσο 

τογεηθ Ία5 οχἰταοίθα {τοπ ἐμοῦ, Βυὺ Ἡο β66 18 ἰο Ίανο 

ἰαχοά ὑλαῖτ ρτοάαοθινθ Ῥούψοτ {ο ἴπο αἰπιοδί; ἴοτ ἁπτιηπς {89 

Ὦοπιαη οοοαραξίοη γα Ώθατ Ὀαὺ [0016 οἱ παπα”. 

1 Ἐτπίας απᾶ Οαβεῖας Ρ]{ο]ιεᾶ {λαῖγ 

6ςΠ1Ρ5 βοπΙΘΨΠΘΥΘΙΠ {Πο ποδΙσ]ροπτποοᾷά 

οὗ ο Ῥα58 οὔ ἴπο οπιίηθηοθϐ ΠΟΙ 

εἰαπᾶ οη οἱζῃοαυ 516 οὗ ἐπ6 τοβᾶ. Α)- 

ΡίαἩ, 1ν. Ῥ. τού, ἀεδογιρῖης 1Παῖχ Ῥορί- 

Ποτ ΄ΒΑΥΒ, τὸ δὲ μέσον τῶν λόφων, τὰ 

ὀκτὼ στάδια, δίοδος ἦν ἐς τὴν ᾿Ασίαν τε 

καὶ Βὐρώπην, καθάπερ πύλαι: 566 1718. 

ΑΤο]ιξοῖ. Ῥ. 195 88. Τὴ6 Ῥ855 1561} 15 

Τουτηθα ὮΥ ἃ ἄερτερεῖοη ἴῃ {1ο τ]ιάσο οἳ 

Βσπηρο]απη, 80 ο8]]θᾶ Ῥεοαιςο 1 Ὀτιᾶσες 

{ορείπεχ ἴμο Ἠϊρπετ πιοππίαΙηβ ΟἿ 

οἰ Υ 516, Ῥαηρεαπι {ο {116 πες απἆ 

[86 οοπΙππαθίοη οὗ Ἡαπηπβ Το {πΠ6 θα5ὔ, 

Τ1ο τ]ᾶρο οὗ βγπηρο]ατα {μας 5ερατα{οβ 

[89 Ρρ]αΐη οἱ {ο (απροῖΐθς {γοπι ἴμο 568- 

Ῥοεχά, απ τηπρῖ θ6 ογοβρθᾶ ἴῃ υἱβιυησ 
ΤΗΗΙρρί ἔτοπι Νοαρο]ῖς: Ῥϊΐοι 0485. 

ΧΙΥΙ, 35 Σύμβολον τὸ χωρίον ὀνομάζουσι 
καθ᾽ ὃ τὸ ὄρος ἐκεῖνο (1. 6. Παγγαῖον) 
ἑτέρῳ τινὶ ἐς μεσόγειαν ἀνατείνοντι συμ- 

βάλλει, καὶ ἔστι μεταξὺ Νέας πόλεως καὶ 

Φιλίππων ἡ μὲν γὰρ πρὸς θαλάσσῃ καὶ 

ἀντιπέρας Θάσου ἣν, ἡ δὲ ἐντὸς τῶν ὁρών 

ἐπὶ τῷ πεδίῳ πεπόλισται; 566 Ἰμεθ]κο 

Ῥ. 217. ΤῊ6 ἀϊβύβῃοθ ἴτοπι ΝΘΘΡΟΙΒ5 {ο 
ἘΠΠΡΡϊ 15 ἶτεη Ὦγ Αρρίαπ (τν. 106) 88 

7ο βἰαᾶΐα, Ὦγ ἴμθ ὦεγιβ. Πΐπ. (Ρ. 321, 

ὝΥ 655.) 85 το πιῖ]θς (ποῦ 9, 85 εἰαθεᾶ Ὦγ 

ΜΜ. Ἠοαιπαγ απᾶ Ὦαταπιεί), απᾶ Ὦγ ἴ]ιο 

Απίοπίη. Πέπ.(ρ.6ο2,ΥΓ655.) 85 12 Τη1168. 

Α. τοοεηί πηθαξιτετηεη{ τηα]κος 16 {γοπα 

12 ἴο 13 ΚΙΙοπιδίΥΘ6Β (ΜΗ ἱδείοπ Ατε]ιέοῖο- 

οἶφιε Ῥ. το), 1.6. βὈοπίῦ ϱ Ώοπιαπ 11168, 
2 Ῥιοᾶ. 516, χγἰ. 8. 

ὃ ΟἹ {86 πογ]άτπσ οὗ {πο Μαοθᾶοπίαπ 
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Οἱ Όλο ολο Ἠωπά {π6 ροβῖῖοπ οἱ ΡΙΗΠΡΡΙ 88 ἃ {Πογοιιδ]]- 15 πηκοᾶ 
ἴλτϑ ΤΟΥ πο ἰταίβο οἵ πα[ίοης Ἰηγορίς δῦ Ῥαπ] Ρτοαο]ίπσ Ἠθιο νι, 
ηλ ἃ Ῥοου]]αγ Ιπίοτορί, ΤῸ {Π15 οἰγοατηδίαπσς πιαγ Ῥο Δβου 6 α 
{ο στοαῦ γατῖεῦγ οὗ έγρθς απποης ἴμο Ετοῦ ῬΠρρίαι οοπγογίς, 
ΨΠΙο] 16 οπθ οὗ ἴ]ο τηοςῦ βυγιΚίηρ' απιά πιοςῦ Ιπςίγασίίνο {οαέατος 
ἴῃ. ὑμ]ς Ῥοτίίοη οὗ {ο παγτανο. 78 απο εἰαπάϊπο αὖ ἴ]ιο οοἩ- 
ΠαθποῬ οἵ {πο βίτεαπις οὗ Ἐπιπορθαη απά Αθίαξίο 1Π|6: πο 566 
τεβεοίαἆ 1ῃ ἴ]ο εγαησε]ζαίίοι οἵ ΡΠΙΠΡΡί, α5 ἵπ ἃ πιίτοτ, ἔμο 
Ἠ]θίογ οἵ ἴ]ο Ῥαβρασο οἵ ΟΙηκΙαπΙόγ οπι ἐπ6 Εαςῦ {ο ἐς 
Ὑερίυ.. 

10 γνας ἴῃ {Π8 οοπιθ οὗ 18. 5θοοπἆ ΠΠΡΒΙΟΠΗΣΥ ΤΟΌΓΏΘΥ, 5ὲ Ῥρυ) 
δουῦ {ο Ύθατ 52, ἴμαῦ 50 Ῥαπ] Πτεῦ νἱβιίθβα Ῥ]πΠρρι, ἨΗἱ5 ὅτ) τοῖς, 
αβεοοϊαίες Ίγοτο 1188 γγο Πδά αοοοπηραπῖθἁ Ἠϊπι {ποπι ὦᾖοτι- 
ςα]επα”, Τπποίμθας γν]λοπη ἴΠεγ Παά {ακοη αρ αὖ ]ηοίτα», απ 
Ίμπ]κο Ὑλο Ἠαά τοοεη{Ιγ ]οϊπεά {Π6 ρατίγ οὖ Ίτοας", Αὖὐ {Πϊ15 
ἱαδί-πιεπθ]οπεά Ῥ]ασο ο Αροβί]ο”» ογος ποτο αἲ Ἰοπσίῃ ορεποά 
ἴο ἴλθ Ἱπροτύ οἵ ὑποβθ τηγαίετῖοις οθο]κς πα Ἱππρα]θος ΒΊΟΝ 
αά Ὀτοισ]ί Ἠίτα {ο ἃ βεαροτί Ἰγίης ορροβίΐθ {ο μ8 Ἐπτοροαι 
οοᾶδῦ. “Α τηαπ οὗ Μαοθάοῃϊδ᾽ αρρεατθά ἴῃ α π]σ]έ νἱβίοῃ, απάἆ 
γεγεα]εά {ο Ἠϊπι ἴπο σους ΒΟ {πΠ6 «Βριτίδ οῇ ζαρας" Ἰαά 
ἀθεῖσπεά {οι Ἠϊπι. Ἐν Το 5ϑὺβ 5811 {ου Ἐππορο. Ἠ[ς 
Ζεα] 15 5οοοπἀθἆ ὮΥ πῖπά απἀ πανε, απἆ {ῃθ Υογασο 15 πιαἆθ 
ὙΠ απιγοηπίοά βροθά”. ]απάϊηπσ αὖ ἈΝοαρο]ί Ἡθ πια]κος πο 
Ἠα]έ οτο, Ῥαό Ῥτεςςθς {ογγατά {ο ΠΠ] Τίς τηϊββίοῃ. ἃ 
πιο ὐδῖη ταησο 501] 1165 Ῥούγθοη Ἠϊπι απά Πῖς πποτῖς, Ἐο]- 
Ιοψ]πσ {Πο στεαῦ Ἰσπαίίαη τουά Ίο φατηουπίς {Πῖς Ῥαττίος, 
απά {μα Ῥ]αϊη οἵ Ῥ]ηΠρρί, ὑμ6 Επδῦ οἷὐΥ ἵη ἸΜασθάοπία, 1165 

ΤῊΪΠ 65 ϱεΏΘΥΕΙ1Υ αηπᾶςΥ ἴλο ἨΏοπιαΏς, 566 

ΒΘΟΚΟΥ απᾶ Ματαπατᾶς Ἠῦπι. Αεγί]ι. 

1Π. 2, Ῥ. 144. 1 Βᾶγθ ποῦ {οαπᾶ αΠΥ 

ΙΠΘΗΡΙΟἨ οὗ 1ποβο οὗ ῬΗΙΠρρῖ αὔξου ἴ]ο 

ΟΗτΙβΙαη οτα. ΤἩθ ρ8ββαᾶρε5 {Π αποϊθηῦ 

ὙΥΙΘΥΒ το!θγτῖησ Το πηϊηῖπισ ΟΡΘΓΑΡΙΟΏΒ 

ΔΥΘ οο]]εοίεᾶ ἴῃ 4. απᾶ Τι. Βαβαβί6ι 

Σγοάιείίοπ ἄε ΤΟΥ εἰο. (50 Ῥοΐοτεῦατᾳ, 
1859) Ρ. 5 Βα. 

1 Αοΐβ συ. 40. 

3 Αοΐα χν]. 1, 3. 

ΡΗΠ.. 

ὃ Οοπιρατθ Αοἲβ χγΙ. 8 κατέβησαν 

εἰς Τρῳάδα, τίη αγἰ. 1ο εὐθέως ἐξητή- 

σαμεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Μακεδονίαν. 

ὁ Αοίβ χυΐ. 7 τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ, ἴ]ιο 

οοττθοί γϑδαϊηρ, 

ὅ Αοΐς αγ. ΙΙ εὐθυδρομήσαμεν εἰς 

Σαμοθράκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νεάπολιν. 

Οπ α Ἰαΐϑι. οοσβ5ῖοη {1θ Υγογβαοθ ἔτοπι 

Ἀθαρο]1β {ο τομ {ακος Πυο ἆπτς, Αοΐς 

Χχ. 6. 



5ο 

πο [68- 
{πτθβ 1η 
50 Τμι1]ο5 
δοοοσῃηΐ. 

ΠῊΕ: ΟΗῦΌΠΟΗΠ ΟΡ ΕΙ. 

αὖ 15 {οαί'. Ἠστο πα θϑίδ]βηθ5 Ἠϊπιδθ]ί απά ἀἆθιινοιβ 118 

Ώηθβδαρσθ. 
Ῥεΐοτο οοπβἰάσοτῖησ {ο οἰτοαπιδίαποθϐ δηᾶ τοδα]ύ οἱ {115 

τη]ςαῖοη, 16 Μ11 Ὦο ΠθοθβΒαΤΥ ἴο ἀἰτθοῦ αὐοηίΙοη ὕο νο {θαίατες 

ἴῃ {μ6 αοϊααὶ οοπάϊ οι οἱ ΙΗΠΡΡΙ γΥΠΙοΏὮ αρρθααγ οἩ {86 {ορ 

οὗ Φὲ ]μα]κο πατταῦινο δη4 δῖ ποὺ ψιπουῦ 0Παίτ ΙπῄαςποῬ ΟΣ 

ἐπ6 Ῥτοστοβς οὗ [8 Οἴο5ρ61---ἰὐθ ρο]ίῖσα] βύαΐας απά 105 τοριάθη 

9 5}. Ῥορα]δίϊοη. 
Ι. ΑΡρριοσϊαίησ 105 οἰταίοσίῖοα] Ἱπιροτίαπορ οἱ ψΏ]Οἢ ο Βδὰ 

Ἠαά τοορηῦ οχροτίθποθ, Αασιδύας {οαπάεᾷ αὖ ΕΗΙΠΡΡΙ ἃ Ὦοπιαη 

τηϊΠζατΥ οοἶοπΥ υγ] ὑμ6 Ἠ]σ]-Μοαπάϊης παπ]θ ΄Οοἶοπῖα Αισιρία 

1 Της 15 ἴμο ρτοραδ]ο οχρ]απαβΙοη 

οὗ ἴ]ιο οχΡρΥθΘΕΡΙΟΗ ἴῃ Αοὺβ χτ]. 12, ἥτις 

ἐστὶν πρώτη τῆς μερίδος, Μακεδονίας πό- 
λις, Κολωνία, "ἴον 18 15 ἴμο Βτεί Ῥ]αοθ 

ἴῃ {ηθ οοαΏῦσγ (ος ἀῑδτιοί),  οἳἳγ οὗ 

Μαοεᾶοπία, ἃ ΘΟ] ον. 6 οἼ8άβθ ϱΧ- 

Ῥἰαίης ΜΕΥ ὑμ6 Αροβί]ο ἀῑᾷ ποὺ Πα]ῦ αὖ 

Κθαρο]ῖδ. Τποας] {πο Ῥο]ίοα] ἔτοη- 

616Υ πηϊσΏ{ ποὺ ο οοηβαπῦ, {Π6 παίατα] 

Ῥουπάατγ Ῥεύπεαεν΄ ΤἨγαοθ απᾶ ᾖΜαοθ- 

ἀοπία γαβ ὑ88 Ποπ ζΒΙΠ ταηΏςθ αἱγθαάγ 

ἀεεοτῖρεᾶ: 5660 Ῥ. 48, ποῖθ 1. Τ1π8, 

πηῖ]ο Ῥ ΗΡΙ 15 α]πιοβῦ απήτεγβα]]γ α5- 

βἰσιθῦ {ο Μαοθάοπ]Β, Ἰδαρο]1β 15 ϱ6Π6Θ- 

ΥΒΙΙΥ 6ροκεη οὗ 85 ἃ Τητασίαη ἰοῦ, 

6.8. ἴῃ Βογ]αςσ (ἄεοφ. Μπ. τ. Ῥ. 54, δᾶ. 

ΜΕ 1161): 5εο Ἠοίῆσς Θιωει. Ρ]ίρρ. 

Ῥ. 1ο 84. ΤΗ9 τεαάϊησ οὗ Αοΐς στι. 

12, ΝΏΙοἩ 1 Ἠατο ϱἶτοη, 566ΊΩ5 119 Ῥορύ 

βαρροτ{εᾶ, 8.5 1611 85. 086 πποδῦ 6ΧΡΤΕΡΒ- 

Βῖνθ: {π6 ἢγϑβϑὺ τῆς (Ῥεῖοτθ μερίδος) οαρΏ{ 

ῬΙΟΌΔΌΙΥ {ο Ῥο τοἰβἰπθα, Ῥοΐης οτηϊ θα 

οη]γ ὮΥ Β, Ῥοβίᾶθβ βοπ1θ οορίθςβ πο] 

Ίε8τθ ουὖ μερίδος 8150; {86 βεοοπᾶ (26- 
ἴογθ Μακεδονίας) ἕο ο το]θοὐθα, 88. 1Ὁ 
18. παηης ἵη α ΤῊ Δ] ΟΥ̓ οἳ 119 Ῥορί 

οορίθ8: Ῥαῦ {Π656 τατΙαδίοη5 ἄο ποὺ αἷ- 

ἑοῦ ἴπθ ροποτα] 5656 οὗ {πο Ῥαββασθ. 

Ἐοχ {ο οχΡΩΥΘΒΡΙΟΊ 6ΟΠΙΡ4ΥΘ ῬΟΙΪΥΌ. Π. 

16. 2 µέχρι πόλεως Πίσης, ἣ πρώτη 

κεῖται τῆς Τυρρηνίας ὡς πρὸς τὰς δυσμάς, 

απᾶ γ. 8ο. 3 ἢ κεῖται μετὰ Ῥινοκόλουρα, 

πρώτη τών κατὰ κοίλην Σνοίαν πόλεων, 

κ.τ.λ., αποθεᾷ ὮΥ7 ἨΠε[ίσ ῬΡ. 7, 8. ἘΒῸΣ 

μερὶς ΟΟΠΙΡΔΥΘ µεριδάρχης, Φ95εΡΗ. Απ. 

ΧΙ, 5. 5. 

ΤῊ 5 πρώτη ἀαβοτῖρθβ {86 σεοργαρ]ιῖ- 

σαῖΐ Ροδύΐοπ οἳ ῬΠΙΗρρί. ΑΠ αὐθεπαρίβ {ο 

οχκρ]αίη {119 ερ] ποὺ οἱ 105 ρο]εϊσαῖ ταπ]έ 

Ἠατο {α1]θοᾷ. Τη ηο βεΠ5θ σας 16 ἃ' “ομ1εῖ 

ἴοπη.) Φο7αΥ α8 πο κῆπον, Τδββα]οπ]σᾶ 

παβ 811 αἶοηρ ἴμο ρεποταΙ οαρίταὶ οἵ 

Ἰαοεάοπία; απᾶ 11 {15 ραγσοσ]αν ἃ15- 

ἱτιοῦ Βδᾷ 501} ἃ βορ8ταίθ φρο 1081 ϱχ- 

15[εηςς, ὑπ ορπίτθ οὗ ρονογηπιεη{ παβ 

ποῦ ΡΗΠΙΡΡΙ θα Απιρηϊρο]ϊς. Νοτασαίτπ 

εαΏ 16 Ὦο βποππ {Παί πρώτη π88 676Σ 

αββαπιθᾶ 8 ἃ ΠΙ6ΓΘ ΠΟΠΟΥΘΙῪ {1010 Ὦτ 

αἨΣ οἶδγΙη ἄγθεοῬ οὐ Μαοθᾶσοπία, ἔποτρἩ 
ΟΟΠΗΥΠΟΠ τὺ Αξία Μήποτ. ΟἿ [815 Ιαΐΐετ 

Ῥοϊπό Ματαπατᾶ{, η Ῥθοχκοτ Ινῦπι. 4ἷ- 

ἴογέ]ι,ΤΙτ. 1. Ῥ. 118, ΒΘΘΙῺΒ {ο Ώθ 1η ΘΙΤΟΣ 

π]Ώθη ΗΘ βἰαΐος ὑπαὺ ΤἩεςβα]οπ]σο8, 88 

εγ]οᾶ πρώτη Μακεδόνων: Ἠθ Ἠ8β 15]18- 
πήογρτοῦεᾶ ἐπ {ππογρίϊοἨ πηεπ{]οπθᾶ 

ἵη ῬοθοΚκ] πο. 1οό7; 566 ΤιθβΙςΘΊΠ1. ῬΡ. 

214. 483, 486. Τ3Ἠ9 οοιτθοβίΟἩ πρώτης 
μερίδος Ίος πρώτη τῆς μερίδος τγηϊσῃὺ 

ἄθβθυυθ βουαθοοηβιϑυδίζου, ἰποας]ῃ ππι- 

ΒΡ ου θα ΟΥ̓ ΒΥ εχκίετηα] οτἰάθηοθ, 

1 10 ποιο δὖ 811 ρτοραβ]θ ὑπαὺ ἴπο οτ]- 

ρῖπα] ἀῑνιδίοη οἳ Μασεάοπία Ὦγ {19 Βο- 

Ι8Ώ8 1Πύο Τοιγ ρτονίηποςς πας 5.11} τθ- 

οοσπ]βθᾶ; Ῥαῦ 10 Ε6θΠ18 {ο Ἠαπο. Ό6ει 

αὈαπάοπεᾶ Ίοησ Ῥοΐοτο {ῖς ἀαΐθ; 566 

Τιοβίςο Τττ. Ὁ. 487. 
σ΄ 
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ΦυΠὰ ΡΗΗΠρρεηδίς). 
{πο εροοῖα] Ῥτίνι]οσαο οἱ ὑπ6 “105 Παουιπι”. 

(Βογ]ροά ὈΥ δὴ αποϊοπό ΙΓ αδ ἃ πη]π]αίατο ]ήκοπθςδς οἵ πο 

Αὐ ἴ]ιο βᾶπιθ πιο ο οοη{εττεά προῃπ 16 

Α. οο1οΏΥ 15 ἆο- 

στεαῦ Έοπιαη Ῥοορ]εῖ; απά {ἴπ15 οματαοίεγ 15 {ὉΠ Ῥοτπο ουΐ 

ὮΥ ὑμ6 δοοουπὺ οὗ ῬΠΙρρί ἴῃ πο αροδίοΠο παττανο. Τ]ε 

Ρο] σα] αἴπιοβρμετθ οὗ ἴ]πο Ῥ]ασθ 15 ΒΟΥ ἨοπιαΠ. Τὴ οΙεί 

πιασ]βίγαΐες, Ώιοτθ βἰτιοί]γ ἀεδισπαῦεά ἁπααπιν]τς, απγοσαΐθ τὸ 

ἴἩαπιβθ]νος {π6 Ιο[μιοτ {116 οἱ Ῥγαίους”, Τηαῖγ βοτναπῖς, 1ο 

ἴμο αὐθεπάαηί οἰἥοθιβ οὗ {π6 Ἰϊσῃεςυ {απούιοπατίο 1Π Ἐοπῃθ, 

Ῥθαγ πο παπιθ οὗἉ Ἠοΐίοτα". Τ]ῃο Ῥπάς απἆ Ῥτϊνί]εσο οὗ ὮἩοπιαη 

οἱ ΔΖ θη] οοπ/τοπὀ 5 δὲ 6νενγ ἔστη, Τίς 15 {16 5οη{ἠπηοηῦ 

1 ΡµΗ. Ν. Η. ἵν. 18 «Ἱπίας ῬΠΙΠρρί 

οο]οηπία.᾽ 8690 {πθ οοἵπς 1 ἘΠΟΚΗΒΙ 11, 

Ῥ. 76, Μιοηπεῦ 1. Ῥ. 486; Οτε]]. ΙΠ8σγ. 

512. 1η ΟἿΘ Ιπβίαπορ αἲ]εαςδῦ " ιογίς) 
6οσπα5 {ο 6 αἆάεᾶ {ο {815 516, ΜΗ ἱδδίοη, 

Ατολέοϊοθίφιε Ὁ. 17. Αοοοτάᾶϊπσ ἴο 

Ῥίοη 0858. Ἡ. 4, Δασαρίας υἱ ρα 

Ἠήπηςε]{ οὗ {τοπβ]θβοπαθ ποαίσ]ηροατς Ὦγ 

ἱχαηβρ]απίίης {ο ΡΗΙΡΡϊ δα οἴ πετ ὁο- 

1οη165 086 Ιππαρ]αηῖς οὗ {λοβο Τα 

{ους ΒΟ ἢ ια εεροαβεᾷ ἴ]ο οδβθ οὗ 

Αποπϊας, 
3 Ῥϊςδ. 1, 15. ΟἹ δ6 "7.5 ΤΠ) 

860 ἛῬθεχετ απᾶ ἸΤαταπατάαῦ πηι. Αἰ- 

οτί]. ΤΠ. 1. Ῥ. 261 56. 

ὃ 661]. πγἰ. 12 Ῥορα] Ῥοππαπ], συ]ας 

18669 ΘΟ] απιδ5ϊ ε/ῆσῖθβ ρασνερ Βἴπηιι- 

Ίαοτβσταθ 6550 απΦάατα νιάεηίτιτ. 

4 Αοΐς χτἰ. 19, 22, 35, 26, 38. ἜΤ]ο 

ΒΏΤΩΘ Ῥ6ΙΒΟΠΒ ὙΠῸ 816 ἢγβὺ ἀθβιρυιδίθα 

Εεπετα]]σ {89 πιαριβ,ταῦθΒ ᾽ (ἄρχοντες, 

ΕΣ, 10) 816 αἰθογπατάβ οα]]οᾶ Ὦν ὠπεῖτ 

ἀἰβποβίτο {1016 «ο ρυφίουβ ᾽ (στρατη- 

γοί). Τί 15 ἃ πα]βία]κθ {ο ΒΙΡΏΡΟΡΟΘ ἐπδΐ 

ἴμθ ΡτΙ6ΟΠΘΤΒ πθχο Παπά ςἆ οτε ὮΥ ὑΠ6 

οἶι] δαὐμου 165 (ἄρχοντες) ἴο 1ο τη]]]- 
{ΑΥΥ (στρατηγοί) ἴο ο ο. ὙΠῸ οἩ]εῖ 
πααρϊςθίταίθς οἳ ἃ σοΊοπγ 6ο βἰγ]οά 

ἑἀπαπιν η] 101] ἀἱεαπᾶο,” ΟΥ “ ἁπαπιτιτί 
ΒΙΤΗΡΙΥ. ΟἹ ὑποὶν ἑαποβῖοης 566 βανίσητ 

(σεδο]ι. ἃ. Τε. Τ᾿ 1. Ῥ. 29 βα., ψ ἢ οἴλον 

16ίθτεποθς 1π ΒΘΟΚΟΥ απᾶά Ματαπατά( 

1ὃπι, Α οτί]. 11. τ. Ῥ. 352. Α ἀπι ΤΆ ΥἹ Υ 

οὗ ΡΗΠΠΡΡΙ αρρεατβ οἩ δὴ ΙΠΕΟΤΙΡΔΙΟΠ, 

Οτε]]. πο. 2746 Ο. ΝΙΒΙΥΝΡ 6. Β., ΥΟΙ,. 

ΕΤΙΟΒΥΡ.ΡΕΟ. ΠΝΙΕ. ΕΤ .ΜΥΝΕ- 

ἨΏΑΒΙΓΕ.ΡΗΠΙΤΡΕΙΡ.ΕΊΤ,. ΟΑΗ. Ο.: 
αποΐΏεχ οἷν ἃ πιοπαπηρπύ αὖ Ἀθαρο]!ς, 

1Πἱδεῖοπι Αγε]ιδο]ορίφιε Ὁ. 15 [ΤΕΟΥ] 

ΏΙΟΝΑΤΥΡ . ἘΠῚ, ἹΓΨΙΒΑΙΠΟΙΒ. 
ΡΟΝΤΙΕΈΣΧ ΕΤΙΑΜΕΝ . ῬΡΙΝΙ 

ΟΓΑΥΡΙ . ΡΗΙΙΤΡΡΙΡ. 8.66 8150 ἃ 

τα αἰ] αὐθα ΙΠβοτΙρίΙοἩη, ἐδ. Ὁ. 127 Π[ΥΤΑΗ. 

σΓΥΊΒ. ΒΙΟ. ῬΡΗΙΓΤΡΡΙΞ. Το 6εοοπᾷ 

πιαςῦ Ώατο ῬΘΘῚ οοπἴθΘΠΙΡΟΤΑΣΥ ΙΔ 50 

Ῥδα]. Οπἡ πο Ῥγϑδοίϊοθ οὗ δββϑαμηΐηρ {ο 

0ο οἵ “Ῥγωίου ᾽ 560 Οἴοετο ἄᾳ Τε. 

4ᾳγ. ἩΠ. 34. «γιά, αὐὰπὶ γεΠΙβΒΘΠΙ 

Οαρπατα, οοἰοπίαπα ἀθάποίατη Τι. ΟοἩ- 

β141ο οὐ Βοχύ. Βα]61ο (ᾳπεπιαᾶιηοᾶτπα 1ρ- 
ΒΙ Ἰοᾳπεραπία) Ῥταίοτίρας: αὖ {π{ε]]]- 
σα15 απαπίατη ]1οοπβ 1056 αΠοταῦ 6ΠροΓ- 

Ῥίαπα...Ναπι Ῥτίππατα, 1ἃ αᾳποᾶ ἀῑχί, 

ᾳπαπα ορίοσίβ 1 οο]οπβ ἁπαπαν]τί αρ- 

ῬεΠοπίασ, ῖ 56 ρτβ{οτοβαρρο]]ατί γο]ι- 

εταηζ. ΤΗϊ86 αβρεαπαρίοπ ἨούΘΥΘΙ 188 

Ὦγ πο 1ηθ8Π5 εχοερίίοπα] εΥεΠ ἴῃ ΤΥ 

(586 Οτοε]]. Ιπεον. 3785, Ἠοχ. δαΐ. 1. 5. 34, 

απᾶ πούθβ); απᾶ πγηθχ6 ΒΟΠ1Θ ἄχθο]ς {116 
1/86 ΏΘΟΘΒΡΑΙΥ, 45 αἱ ΕΗΙΗΡΡ], στρατηγοὶ 

που] παίττα]]γ Ὀο αἀορίεᾶ. Βεθ 0πτθ- 

{οη)Β 4πο. ΦΥ. Όοο. Ῥ. 188. Αποίμο 

Ιπβοτίρέίοη (Οτε]]. πο. 4064) πιθη/{ΙοΏΒ 8, 

ΜΔα. ΦΥΙΝΩΥΕΝΝ. (ᾳαἰπαπεππα]1), 

1.6. ὃ ΟΘΏΡΟΥ, δὖ ΡΗΠΙρΡΙ. 

ὅ ῥαβδοῦχοι, Αοὐβ χτί. 35, 38. 

ἡ ὦ 

51. 
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2. ΤῺ6 
“65 οὗ 
ΡΗΙΠΡΡΙ, 

ΤῊΠ ΟΠΌΟΒΟΗ ΟΕ ΡΠΙΗΙΡΕΙ. 

π]ο]ι φώπηα]αίος {ιο Ῥ]πά Ἰογα]ίγ οὗ {π6 Ῥεορίε": 818. 18 

[86 Ῥοπον π]οἩ οῬίαίης τοάτοςβ [ῸΓ 86. ῬΓΙΒΟΏΘΙΒ απά 107008 

απ ΔΡΟΪΟΡῪ {τοπι {ο ἀπ] πιασϊςύγαῦος”. Ίος 18 {}}15 ἔθα ατθ 

οπ{Ιτα]γ Ἰοὺ αἰσΏῦ οἱ, πἨθη Ίο ἕατη ποπ δύ {λικθ᾿β παπταί]νθ 

{ο Φὲ Ῥαα]”5 ορίδἸθ. Αἀάτερεῖης ἃ Έοπ]απ ο01οΠΥ Ίτοπα {6 

Έοπιαπ πιθἰτορο]15, Ὑτιθίηςσ 48 α ο ήθη {ἴο οἴδσ6π5, Ἰθ ΤΘΟΌΥΒ {ο 

ἐμ Ῥο 168] {Γαηομίςθ 45 απ αρῦ 5ΥΙΡΟΙ οἳ [ῃ8 Ἠϊσῃεγ ρι]ν]]εσεβΒ 

οἵ ἐ]ιαῖγ Ἡθανθπ]γ οα]1ϊπο, {ο {Π6 Ρρο]ἡῖσα] [118 α5 ἃ 5ασσοείῖνθ 

τηθίαΡ]οΥ {οτ {πο ἁίίος οὗ {πον ΟἨτὶρίαπ Ργο[οβδΙον”. 

2. Ομ 5, 88 οη 81] οἴμεγ οοσβδΙοΏΒ, ἴπα (,οβρεί 15 Βτεῦ 

οῄοτοά {ο {π6 ἆθ6υν. Τηοῖγ παπιρογς αὐ ΡΙΙΠΡΡΙ αρραατ {ο Ἠαγο 

Ὄθεη ΥΘΙΥ͂ βοαπ{γ. δὺ Ρατ] ἴου πα πο 5γπασοσαθ Ἰετα, 48 δύ 

η ]ηοβθα]οπίσα απά Ῥογωα. ΤΠ6 πεπιΏοατς οἵ {π6 ἶιοβοη τασθ πηθῦ 

ἰοσθίποχ {ου ΤΟΥ 6Υ6ΣΥ θες αὖ ἃ “Ῥίδοβ οὗ Ῥταγογ” ουΐβι 6. 

[86 οἷ σαΐο οἨ πο Ῥαπ]κ οἵ ἐο (αποῖίος, Ἔ]μο Αροείο 

αρρθαις {ο Ίανο Ὠπά πο Ῥτοοϊδο Ἱπ[ογπηδίίοι οἵ ἴμα ροξ’, Ῥαῦ 

{86 ϱΟΙΠΠΙΟΠ Ῥταοίίοο οἳ 815 οοπηίτγτπεη ποιά 5ισσοςύ ὑῃ 6 

οιΌιτΏς οἱ {μ6 οἱγ, απά {πο τίνεγ-ειὰθ οδρεοία]]γ, α5 ἃ Ἰα]Υ 

Ῥ]αος {ος ἴ]οςθ τε]σίοις ραὐΠετίπσς", Τηίπει αοεοτάΙπσ]γ ΒΘ 

τοραϊτοά τ] Ἶῖς οοπραπίοηΏς οἩ ἴμο Πτεί βαὈραίῃ ἆαγ αἴνετ 

ἐ]ιοῖγ αιγ]να]. ΤῸ ἴἶιο ποπιθη αδβεπιρ]οά ἢ6 ἀε]ινοτοά 5 πηθβ- 

1 Αοΐς χτἰ. 21 /Απά {θ8ολ οαβίοπιβ πιο τεργεδεη{εά Ὦγ 1. Τὺ 18 ἃ ρτοαῦ 

σ]]οῖ 10 15 ποῦ Ιαν{α] ΤΟΥ πβ {ο τθοθῖτθ 

οἱ μου {ο οὔὈβεττο, Ῥεΐπρ ἨΏοπιβΏβ.) 
3 Λοῖς χτι. 37--30. 

8 ῬΠ!]. 1. 27 µόνον ἀξίως τοῦ εὖαγγε- 
λίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ΠΠ. 20 

ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς 

ὑπάρχει. 

4 Αοΐς χνἰ. 13 παρὰ ποταμόν. ΤΗἱ8 

τοι πας ὑπ6 ἄαηρας οὐ ἄαπριΐες (Α}- 

ῬίβηΏ ἱν. Ῥ. τού ὃν Γάγγαν τινές, οἱ δὲ 

Ταγγίτην, λέγουσι) ΏΟΒΘ ΒΟΠΤΟΕΒ 8.6 

ΏΘΑΣ {ο ΕΙΗΗΡΡΙ Απᾶ ῬτοβαΡΙγ Ρ8το 15 
ΏβΙΠΘ {ο Οτοπίᾶθι. Α ἴπ]β τῖτοτ 18 

οα]]οᾶ Ὦγ Ἡετοᾶοίαβ, τὴ. 113, Αγγίτης, 

αηᾶ ΠΟΥ Ώθαβίβ {πθ ΏβπΙθΘ ποησία, τὐ 

νου ἃ αρρεαί {αι {116 1}1018] οοπβοπα η 

νγ88 ποῦ Αα ἀεοϊᾶθᾶ α, Ὀπὺ α σι ίαγαὶ 

Βουπαᾷ 1 {19 ΒΠοπαϊ ο Αγίπ νπῖοὮ 18 
βοπιείΊπχθς οπη] θα ἴῃ ἄτθε]ς δα Βογηθ- 

ΘΓΤΟΣ {ο 1α θη ἶν {Ππ6 βἴτεατῃ τηθηὐοηθᾶ 

Ὦγ δὲ Τιὰκθ πὶ {πο ΒΙΥΥΠΙΟΗ, πΠΙοἩ 

τασδὺ ο αροπί 2ο π]]ος ἀἰβίαηῦ, απᾶ 
οθχἑαϊη]γ ποι]ᾶ ποὺ Ὦο ἀθβισπαίθοᾶ ἃ 

11ΥεΥ πὶ πουῦ {πο ἀεβπιίθ βτῇ]ο]θ, 

ὅ Τηο οοττθοοῦ τοαάϊησ ΒΘΕΠΙΡ {ο Το, 

τοῦ οὗ ἐνομίζετο προσευχὴ εἶναι, Ὀὰυὺ οὗ 

ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι, “ΏΘΥΘ ὙΘ 

ϱαρροβεἆ 616 88 ἃ ῬίαοῬ οὗ ΡΤΑΠΘΥ’; 

δια πιαΥ Ὀ6 οκρ]α]πθᾶ 1η {1ο πας 5885- 

σοεβίθᾷ 1π {πο {εχῦ. 

6 ΖοβερΏ. Απί, Χὶν. 1Ο. 23 τὰς προσ- 
ευχὰς ποιεῖσθαι πρὸς τῇ θαλάσσῃ κατὰ 

τὸ πάτριον ἔθος. 8ο Του] θη ΒΡΘΒΚΒ 

οὗ [86 οὐδύϊομϑβ Η{{οτβ]θβ᾽ οὗ {π6 6 8, 

αἄυ. Ναΐ. 1. 13: οοπηρ. ἆε σ67)ιη. 16: 
566 8160 ΡΙΗ]ο ἐπ Εἶασο. 8 14. Ῥ. 535 Μ, 

δια οἴἩθχ ΤΘἴΘΓΘΏΟΘΑ 1η ΒϊβοοῬ Ηἰδίοτὴ 

οἱ ἐ]ε 4εἱ5 εἰο. Ῥ. 182 Βα. (1849). 



ΤΗΕ ΟΗΥΒΟῊ ΟΕ ΡΗΙΠΙΡΡΙ. 53 

βᾶσθ, Οἱ βίυιοῦγ Ἠεῦτειν οοηνογίβ {πο βαογθᾷ τθσοτά 15 βι]οηῦ ; 

Ὀαὺ ὑῃ6 Ῥαρίδπι οἵ ἃ Ῥτοβο]γίθςς απἀ Ἠεχ Ποιβδε]μο]ά 15 τε]αίοά 

86 ὑμ6 Πτεῦ ἐγΙαπΙρΏ οἱ ὑμ6 (οερεί αὐ ΕΙΙΠΡΡΙ, 

Το ιο βοαηίγ παπιροατς απἆ {οθβ]Ιο Ιπῄασηςθ οὗ {Π6 ἆθΥΥβ ΜΘ Κο 1αᾶσίο 

ΠΙΒΥ Ῥοτ]ιαρς 1Π Β0Π18 ἆθστθο αβοτῖρθ ἴῑιο απβποινίησ α]]οσῖίαπος ο 
οὗ ὑμ18 Ἡιτο] {ο ἴλο Ῥείδοπ Οἱ ἴθ Αγροβίϊο απἆ {ο {ο {τ ο ΠΡΕΑΝ 
Ῥγιποῖρ]ες οὗ πο (ἄοβρε]. Τη οπθ Ῥ8δεασθ Ιπάθεά 15 σταίθ{α] 

αοἰποπ]εάσπιεηύ οὗ {πε Ίουθ απά Γα10Ώ οἱ 5 ΡΗΙΠρρίαπ οοπγοτί5 

16 ΒΆΘΘΘΗΪΥ Ιπθετγαρίθά Ὦ}γ ἃ βίετη ἀεπαποίαίοη οἵ «πααϊδηη, 

᾿ Βαΐύ πθ πιαΥ πε]] Ῥε]ίενο ὑπϑῦ 1π {Π15 Ἱνατηϊίησ Το γγας ὑΠ]π]είησ 

οἵ Ἠοπιθ ΊΠοτΘ μη οὗ ἘΗΙΠΗΡΡΙ; απά ιαῦ ]ς ΙπάΙσπαίίοη 18 

ατοαδεά ταίπεγ ὮΥ ὑπ νϑχϑίϊουϑ απίασοηΙη ΥΙΟ {λετο 

ὑἨγνατύεά Ἠϊπα 1η [18 ἀαῑΙγ σους, ἴαηπ ὮΥ απγ αοίααὶ 6ΓΤΟΤΒ 

αἰτοαάγ απάετη]ηῖησ πο {απ οἵ 815 ἀῑδίαπύ οοπνετῖς”, ὙΥεῦ 

εσεη πο ΒΠΙΗΡρίαΠΒ Ίπετο ποῦ δαΐο {Τοπ πο ΙΠ{γαδίοη οἳ ὑῃ686 

ἀαησετοις {θασ[μειδ. Αὖ πο οτεαῦ ἀῑδίαποο Ιαγ Ἱπιροτίαπῦ ο ον1θ] 

οἰθ]επιθηῦς, {Πο εἰτοπρ]ῃο]άς οἱ {815 {απαίῖοα] ορροβιύοη. Ίνει 

ΠΟ ἴπΠετο τσ Ῥο Ἠτεαίεπιησς οὗ δὴ ΙΠίΘΓΕΤΕΠΟΘ ΠΙΟ] 

Ὑγοι]ά {απαρεγ γι ἢ {ο αἱ]εσίαηοθ απά ἀἰδίατο ἴμο Ῥεασθ οἵ Ἠ]5 

Ῥε]ονεά οἶνατοῃ. 

πο Αροβί]ε᾽ Πού νΙβιῦ {ο ΕΙΙΠΡΡΙ 15 ταοοτᾶεά χη ἃ Πη]- ΟἼαγπο- 

παΐθηθθ8 γγλ]οὮ ας ποῦ ΠΙΩΠΥ Ραγα]]οὶς ἴθ δῦ 1μι]κς Ὠἰβίουυ. ος 

Πο πατταῦογ Ὠδα ]οϊπεά δύ Ῥϑὰ] αἸἹοτῦ]γ Ῥείοτο Τα οτοβςθᾷ οὐϑὺ βδιτδίϊνθ, 

Ἰηΐο Ἠατορθ: Ἰθ Ίνα τι ο Αροδίιο ἁπτίηπσ Ἠϊ6 εο]οιτη αὖ 

ὮΠΙΠΡΡΙ: Ὠθ Βθθῖὴβ {ο Ἠανο τεπια]πεά {Π 676 {οΥ βοπηθ πιο α[ίου 

Ἡϊ5 ἀερατιιταοὶ, ΤΠ οχαοῦ Ῥείεοπα] Κπονπ]οάσο οἱ ἴ]ιο ψ Ιου, 

οοπιρίηῖησ ΜΠ ἴλο σρταπάεατ δα νατιεῦγ οὗ πο Ιποϊάςηϊς 

{πειηβε]νες, Ῥίασος πο νἱβιὺ {ο ΡΗΙΠΡΡΙ απποπσ {Πο τηοβὺ βἰτικίηπς 

απά Ιηβταοῦϊνθ ρ85585665 1Π ὕΠ6 αροβδίο]ο παπταίΊνο. 

1 Ἠανο αἰτοαάγ τείοττθᾷ {ἴο {ῃ6 γατιεῖθς οί ἴγρο απποΏσ {1θ πηιτοο αἱ{- 

Πτδῦ ἀΙδοῖρ]ο5 αὖ ΕΠΙΗΡΡΙ, α5 ἃ Ῥτοπαίπεπύ ἔθαθασθ 1π {5 ῬοτίίοἨ ο... 
ΥΡ6Β ἴῃ 

οὗ πο Πϊδίοτγ. Τὴ ἴἼτορ οοηγοτῖ5, ΠΟ ατο εβρεοῖα]]γ ππθή- ἔμο ΡΜΙΙ- 

οηθά, βδἰαπά ἵπ πιατ]κοὰ οοπίταςδύ θοῦ {ο ο οὔὐποιτ 1 παθοηα] πειό Ἐν 

1 ΕΠΗ. 1. ο 8ᾳ. βαπιθᾷ αὖ {1θ β8ΠΠθ Ῥ]αοῬ (Αοἴβ ςχχ. 5 
3 866 Ῥε]ού, Ρ. 69 Βα. ἔμενον ἡμᾶς) αἴδου ἃ 1αῤ59 οἳ Βὶα ΟΥ ΒΕΥ6Π 

ὃ Τηο Πτβῦ ρ6βοΏη Ῥρ]αχα] 15 ἀτορρθᾶ  Υ7θ8ΙΒ. ΤΗΙΡΦ οοἰποίάεπορ βασσοβίβ {1θ 

αὖ ΡΠΙΗΡΡΙ (οὐδ χυἹ]. 1, ἦλθον) δι το- ΙηΙΟΤεΠΟΘ ἴῃ 19 ξεχῦ. 
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Ονᾶςτ οἵ 
119 οοἩ- 
νΘΓΒΙΟΠΡΒ 
(σρίσα1. 

- 

ΤῊΝ ΟΗΥΒΟῊΗ ΟΕ ΡΗΙΠΠΙΡΡΙ. 

ἀδβοθηΐ, ἢ βοοῖαὶ ταπ]ς, 1η τε]Ισ]ος5 εἀισαίοη. ΤΉΘΥ 816 ΤΘΡΤΘ- 

δοηίαίινος οὗ ἰμταο ἀιἔἴθυθηῦ ταοθς: {Πο οη9 δὴ Αβιαΐϊο, ὑπ6 οὐμοσ 

8. πτοοίς, πο ὑμιγὰ α ἩοπιαἨ. [ἢ {Π|6 το]αθίιοης οἵ εγετγάαγ [18 

ου Ίανο πούῃίπσ ἴῃ ΟΟΠΙΠΙΟΩ: [Πο ἢγθὺ 15 «πσασεά ἴῃ δῇ 

Ἱπιροτίαπό απᾶ ]ποταβνα ῬταποὮ οἵ ἰταίΠο: {νο βεοοπἆ, ἰτοαίεά 

Ὦγ πο δ α5 ἃ ππετο οΏαίίεὶ πΠίλοαῦ αη7 δοοῖα] οΥ ΡΟ] 108] 

τισηίς, 15 επιρ]ογεά Ὦ} ΠΟΥ πιαδίετς {ο ἰταάς προΏ ὉΠ 6 ογεάα]οιαβ 

εαρογαἰΙθΙοη οἵ {λα Ισποταπό: ἴῑα τά, ος πα11γ τοπιονθά {τοπα 

Ῥοΐ] ἴ]ιο οηπθ απ {μο οἴματ, Ἠο]άς α. δα ροτάϊπαίθ οΏιορ απάσθτ 

σονοτητησΠέ, Τῃ {Πεῖγ τειΙσΊοἈς {ταϊπ]ησ αἱ5ο {Π6Υ 5ἰαπά πο 1655 

αρατύ. Τῃ ἴ]ο οπθ {π6 βρθουϊαύϊγθ πιγςίίο {6ππρετ οἵ ΟτΙεπία 

ἀθγοίῖοπ ας αἲ Ιεησῦῃ {οππά ἆδεροτ φαὐΙδίαοῦΙοΏ 1Π ὑῃ6 τευθα]εά 

ἱταί]ς οὗ {πὸ Οἰά Τορδίαπηεηῦ,. ΤῊ 5οοοπᾶ, Ῥοαχίης πο ηαπηο οὗ 

{πο Ῥγίμίαη σοᾷ Πο τεραεά 5οατοθ οἵ («πΤοα]ς 1Π8ΡΙΤΑΙΙΟΗ, ΤΟΡΙΘ- 

σοηΐ5 δὴ ατίςίιο απά Ἱπασ]παίίνο τεῄσΙοη, ποασῃη πιαπ]{οδύοά 

Ἠθγο ἴῃ ἃ Υ6ΙΥ ΙΟΥ απᾶ ἀθσταάϊπο {οτπα”. Πο 86 {μιτά, 1 

Ἡθ Ῥτθβετνοςά ἴμο οιατασῦοτΙσΏο {εαίατες οἱ Ἠ15 τασθ, τηπςδῦ Ώαγο 

ΘΧΒΙ Ια ἃ ἴγρο οὗ γουβδΏΙρ οβςοη/Ια]]γ Ρο]ύϊσα] ἴῃ ἴοηθ, 1ο 

Ῥιτρ]ο-άθα]ετ απ Ῥτοβοα]γίοςς οἵ ΤἩγαῖτα-- Πο παίΊνο εἶανε-σ]τ] 

πας [Πο ἀῑνιηϊησ Βρ1110---[ῃ6 Ὥοπιαη ϱαοἱογ---α]] αἰ]κο δοίκηον- 

]οάσα πο βαρτειιαοΥ οἳ πο ποπ {αΙ0Π. Τη {π6 Ἡϊείοτγ οὗ πο 

(ποβρε] αὖ ΕΗΙΙΡΡΙ, α5 1η {πο ἨΙ5ίοτγ οἵ πο ΟΠατοὮ αὖ Ίατσο, 18 

τοβροίεά ἴλο στοαύ ππαχῖτα οἱ ΟἨτιδΙαπΙζΨ, πο ορηίτα] ὑσαῦ οἵ 

86. Αγροβῦ]ε Ῥτεασβίησ, ἴπαῦ Ίετο “18 ποϊίῃεγ «6.7 ποτ (τος, 

ηθιίΏου Ῥοπά ΠΟΥ 166, ΠΘΙΓΏΘΥ τηα]θ ΠΟΥ {οπια]α, θα 81} ατο οπθ 

1η ΟΗτιςί ο; οδας”. 

Ασαΐη {ιο οτάετ οἱ ὑῃ886 οοΏΠΥΘΙΡΙΟΠ5 15 Βιρηῃϊποαηῦ ; τοῦ, 

ἴπο Ῥτοδε]γίε, ποχύ πο (πτοαεῖς, Ἰα56γ ἴμο Ἴοπιαη. πας ἴῃο 

Ιποιάςηῦς αὖ ΕΠΙΠΗΡΡΙ 1π Πεῖτ βεφἸἹεποθ, ποὺ 1655 ύῃμαη 1Π 0Πθιγ 

γατ]θῦγ, ΥΠΙΡο]Ιζα 0η6 Ῥτοστοςς οἵ ΟἨτιαπΙϐγ ἐμτοιισ]οαῦ ο 

ποτ]. Τητοασ] πο Τδταε]]ίο ἀἱδρετρίοη, {ἈτοισΏ {πε Ῥρτοδε]γίες 

θύμον οἱ μα οογεπαπῦ οὐ οἵ {πο σαΐς, ὑῃ6 Ίπεβδασς οἵ {Π6 

1 96ο ῬΙαΐ. ΜΟΥ. Ῥ. 414, Οἶεπι. Ἠοπι.  ἹπποπηύαΙι ἴτῖρο η {πο Ἠφπιπα οΏαῖη: 

ΙΧ. τό. Τὸ Ώαβ ῬθῬη οοπ]οοίαγθᾶ ἐλπαῦ μις Ἠετοᾶ. τῇ. τ11. Αὖ 811 δυθηΐβ {πο ἱποὶ- 

5.1 πιῇ {16 Ῥγίμο-βρΙπῇ ) ππΒβ ἃ ἱερ-)  ἀθηθὶβ]αδἰταίεᾶ ὈγΠετε]ςίοαβίθπιρετ 

δονλος αἰζασλεᾶ {ο ἐ]ο {απιοιςδ οΥαοἷἱο οἳ οἱ ἴθβο Ἠδ]{-ρατρατοπβ ΤπΟΠΦΒΙΤΙΘΟΥΒ. 

Ῥίοπγβαβ απιοηπρ {πο Βαίΐτω, ὁ σα 3. 68]. 111. 28. 
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(.«οβρε[ Ετεί τοασλαά ἴπο (πταεκ. ΒΥ ἴο Ιπείτατηεπία]γ οἱ {π6 

ἀτοεῖ]ς Ιαησιασο απάἆ {ῃ6 ἀῑῆιδίοη οὗ ἐῃ6 (ἀτεε]ς τασς 16 Ππα]]γ 

οδαὈ]δΏοθά 1561} ἴπ Ίνοππο, ἴ]ιο οἴίαᾶο] οἳ Ῥούγεγ απᾶ οἰνι]]ρδαίῖοη, 

πησηςο ἀΙτοοί]Υγ ΟΥ ΙπάΙτεοῦ]γ 16 γα ἀοείιποᾶ {ο 5ρτθαᾶ ούὔοΓ ἴιο 

πλοίο ποτ]. 

Τ]ο5ο ονοπίς Ἰούενοτ ατο οπΙγ 5γπιρο]σα] ας 811 ἨἩδίοιγ--- 

ΏΙΟΥΘ θ5ρεοΙα]1γ βδοτιρύατα] ΗΙ6{ΟΣΥ----ἶδ Αγπηρο]σα]. Πο οτάατ οί 

ΤΠθ ΟΟΠΥΘΙΔΙΟΗ5 δῦ ΤΠΙΠΡΡΙ γαρ 1ῃ 18ο ἴ]λο παίπτα] οτἀοτ. 

ΤῊΘ βασγεά ΠϊδίοτιαὮ Ἱυτοίο ἆονα να ὑγα Ὁ] ιπρ]οΙῦγ να 

Ἡο “58. απἆ Ἰοατάα” Τη τορτοςεπίανο οἨατασῦογ οὗ ἴ]εςδε 

βεγετα] Ιποιάσπίς οαπ ἨατάΙγ Πᾶνα οσοαττθοά ο Ἠϊπι, Βαῦ {τῸΠῚ 

195 σεοσταρΠη]οα] ΡοδΙοη ΓΠΙΗΡΡΙ, ἃ5 ἃ πηθοῦΙησ-ροϊπό οὗ ηαΙοης, 

πγοι]ά τερτοβεηύ ποὺ ΙΠ{ΩΙΤΙΥ {Πο οἴν]]θεᾶ πνοτ]ά ἴῃ πϊπΙαίατο; 

απά ἴΏο ῬΏ6ποπιοπα, οὗ ἴλο Ῥτορτοδϐ οἱ {π6 (οβρα] 1η 105 πη]άεν 

«Ώηοτθ Ίετο ὑῃ5 απ Ποϊραεά ΟΠ. ἃ ϱπια]]οτ 5086. 

Ῥαΐ6 1118 ο «ΟΏΥΟΙΣΙΟΠ6 αὖ ΕΠΙΠΗΡΡΙ Ἠαά να α ἱγρῖσα] βοοία] 1π- 

ολαταοίατ, α5 τερτεδεηπσ ποὺ οΙΥ ἴμθ απ]νεγκαίγ οἱ {πο (1ο5- ον ο. 

Ρε] Ῥαὺ αἱξο πο οτάετ οὗ 105 ἀπβαβίοη, ἴΠεγ 566πα {ο Ἱ]]αβίταῦο ο 

511] πηοτο ἀἰδαπομγ ἴ]α ἴνο στοαῦ β060181 τονοµαθίοηβ ἹΥΠΙΟἩ 10 {1ο ο.» οἱ 

ας εβοοίθά, Ἰπ πηοδύ πποάθιη ὑγθαῦϊβοθ ΟἹ οἰνΙ]δαίΙοηΏ, {ΓοΠι 

ὙΠαίονετ Ῥοϊηῖ οἱ νιοῖΨ Πογ ατο υυυιὐύθη, ὃ Ῥτοπηϊπεπό Ῥ]αςο 18 

οἴνεη ἰο {86 απιθ]ΙογαίΊοη οἱ ΨοπηαΏ απά {πο αβοΠίΙοη οὗ βΊαγετγ, 

α5 {πο ποῦ]οδῦ 5οο1α] ἐγιαπιρῃς οἵ ΟἨτικΠαπ1ίγ. Νοῦν {Π|6 ΥΟΠΙΔΊΙ 

απᾶά ἴῃο βΊανο ατο Πο Ῥτιποῖραἱ Ώσιτο ἢ {ο 5οοΏθ οἱ ἴ]ο 

Αγοβ{16”5 ΡτεαεΏῖης δὖὺ ΕΡΙΠΡΡΙ, 

Α5 τασατᾷς Πο σγοιηδῃ Ιπάεεά 16 8εθπης Ῥτοβαβρ]α {ἶιαῦ ἐἶο (1) ΤῈ 

Αροβί]ο5 πγοτῖς γα πιαάθ ααβίο; ὮΥ {πο παίίοπα] {θε]ηος απά ο ο 

πδασος οἵ Μαοθάοπία. Τὺ πιαγ, 1 πίς, Ῥο σαύμογθα {οπι δύ 

Το 5. πατταίΊνα, {λαί ΠΟΥ βοοῖα] Ῥοβίδοη γα Ἠϊσῃον Ἱπ {5 

οοαπῦσγ {ματ 1Π πηοδῦ Ῥατῖς οἱ ὑπ οἰν]]]δεά οτί, Αὐ ΡΙΙΠΡΡΙ, 

αὖ ΈΤΠεββα]οη]σα, αὖ Ῥοτωα, ἴ]ιο Ὑοπισή----ἵΠ 8ΟΠ16 61565 οργίαΙΠ]γ, 

ἴῃ 811] ρτοραβ]γ, Ιαάϊος οἵ ΡΙτίῃ απἆ ταη]ς---ἴακο απ δοῦν ρατί 

Νο Αρορβί]α'. Τὸ {οτη15 ΠΠΟΥΘΟΥΟΥ ἃ βίγΙΚΙης οοϊπο]άσησο, 
1 Αὐ ΡΜΙΗΡΡΙ, ατἰ, 13 "6 βΡοκοίο Ἅτὔοπιοπι ποῦ ἃ. 16η”: αὖ Ῥετωα, Χγι, 12 

ἔ]θιυοπιεπ ἴ]ιαῦ νγοτο ρα{λοτοᾶ {οσοί]οτ”: “θην οἳ ἔ]ιοπι Ῥο]ογαᾶ, απᾶ οἳ {ο 

εὖ ΤηῬοββε]οπίσα, Χγιι. 4 “Ἴποτο πετο (τθε]ς 0οπιεπ οἳ ταη]ς (εὐσχημόνων) απᾶ 
απάάεᾶ {ο Ῥατ] απᾶ 51165... οὗ ἴπο οἸλϊοῦ χάρη ποῖ ἃ Τον. 
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ΤἸη8πσηοςθ 
οὗ [Π6 βοχ 
ἴῃ Μαοο- 
ἀοπ]α, 

ΤΠΕ ΟΠΗΌΒΟΗ ΟΕ ΡΗΙΙΙΡΕΙ. 

απά ΒΌΓΘΙΥ απ απάοβίσηθά οοϊποϊάςποθ, Ῥεύποση 086 Ἠϊδίοτγ απά 
{π6 αρίί]ε, ὑμαὺ ν/]]ο ἴῃ ἴλμο {οΙΠΘΥ {ο (οβρο] 15 το]αίεά 

{ο Ἰανο δει ἢγϑὺ Ῥτεαοῃεά {ο ΠοΙΙΘη απά πο εατ]οςὺύ οοηγετίΒ 

ΒΡΘΟΙΔΠΥ τπεηίοπεἆ ατο πΟΊΊΘΗ, 1. ὑΠ6 Ἰαδΐθς γνο Ἠπά {86 Ῥθαος 

οὗ 086 ῬπΙΠρριαηπ ΟπΠατοη επάαηπσεταά Ὦ}Υ {μ6 {ειάς οἵ πο 

Ἰαάϊος οὗ ΙπΠαςηοθ, Ἠ1ο59 Ζο6αἱοας αἷά ἴθ ῃ6 βρτεαά οἵ ἴπο 

(0ο5ρο] {ιο Αροδίϊο οταεία]]γ αοἰκπογ]αάσας’. ἸΜοτθονετ {πο 

Ιη{Θίοποςθ ἴλας 5ασσεςίεά ὮΥ ἴπο πατταϊΊνο οἵ δὺ Ίο απἀ 

εἰοπσίῃεπεά Ὦγ ἴμαο ποίϊοθ ἴθ δῦ Ῥαα]5 οριδί]ο 15 {ατίμες 

Ῥοτπο οαὐ, 1 1 παϊδίακα ποὺ, ὮΥ τείεγθεηοθ ο οἴμετ 5ο"χσθθ οὗ 

Ἱη{ογπηαίίοη. Τὴ οχίαπυ Μαοθάοπίαη ΙΠβδογΙρΙοης 866ΠΙ ἴο 

Δδδιση {ο ἴῃΠθ 5οαχ α Ἠ]σῆεςγ βοοῖαΙ Ἰπῄπθηςος Παη 15 ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

δι ηρ πο οἰνι]δεά παθοη5 οἵ απΙα αγ. 1 ποὺ ἃ ἴθ 1η- 

βύϑιμοοϑ. α πιοϊτοηγτη]ο {ακες ὑΠ6 ρ]ασο οἵ Πο δια] ραΐτοηγπιῖο”, 

απά 1ῃ Οὔ]πθ6Γ 98565 ἃ ῃΤΟΠΙΊΠεΠοΟΘ 15 σΊγθη ο Ὑοπιθη ὙΠΙΟὮ ο8Ώ 

Πατά]γ 6 αοοϊἀεηία]”. Βαὺ πηείῃετ 1 απι τισ] ος ποὺ 1π ἴπο 

οοη]εοῦατο Παῦ πο ποτ] οἵ Πο (Ἀοβρε] πας 1π {818 τερρθοῦ 

"Ἡσπερο[ς] Σεμέλης, 

1 Ἡποᾶῖα απᾶ Ῥγπίγομο, ΡΗΙΙ. {ν. 2, 

αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι. 

3 Οπ ᾖἴπο πε]]-ικποπω Ιπβδοτίροπ 

βϊτίηρ ο παΠΙΘΒ οὗ {πο ΤηΠερβεδα]οπίαπ 

Ῥο]Πίατοββ, ΒΟΘΟΚΉ πο. τοό7, πθ τεαᾶ 
Σωσιπάτρου τοῦ Κλεοπάτρας δια Ταύρου 

τοῦ" ᾽Αμμίας; οη ἃ βεοοπᾶᾷ αὖ Ῥεταα, 

1957 { (αᾳἆ.) Πόρος ᾽Αμμίας; οἩ ἃ ἐπϊτὰ 
ποῦ Ταχ ἴτοπι ΈῬετωα, 1957 6 (α44.) Μα- 
κέδων Εὐγείας; ΟἿ ἃ Του! πρᾶν Τ16β- 

βα]οηῖσα, τού7 Ὦ (αᾶ.) [ὁ δεῖνα] ᾿Αντι- 

φίλης ; ΟἿ. ἃ ΠΕΠ δὐ ΕάθβΡα, 1οο7 ο(αἆ.) 

᾿Αλέξανδρος καὶ Ἠϊούλιος οἱ Μαρκίας, 

[Ε]ούλ[ιο]ς Καλ- 

λίστη». 866 Τιθ8]θ 11. ῬΡ. 236, 277, 
202. 

ὃ ἘῸΥ ἸηδίαποῬ οπθ Ιηπβοτὶρβίοη (πο. 
1958) τεοοτάςβ ΠΟῪ ἃ 116 εγθοῖς ἃ ἑοπαῦ 
61οχ Ἠετβε]{ απᾶ ΠΟΥ ἆθατ Ἠπδραπᾶ οτί 

οἳ {]θῖτ ΟΟΠΊΤΛΠΟΠ ΘΗΥΠΙΏΡΑ8 (ἐκ τῶν κοινῶν 
καμάτων)" : απΠΟΙΠΘΙ (πο. 1077) ΒΟΥ 8 
Ἡαβραπᾶ ετθοῦΒ ἃ ἴοπιδρ {οχ 15 ἀθυοίθα 

δα ἆατ]τηρ πῖθ (τῇ φιλάνδρῳ καὶ Ύλυ- 

κυτάτῃ συνβίῳ) απᾷ Ἠήπαςο]{[,” ἵπ {Π]ςοβςθ 

8150 ΓΥΟΠ1 {611 οΟΙΠπΙΟΠ βατίηρς (ἐκ τῶν 

κοινῶν κόπων). Αβαϊη ἴἨθτθ 816. 08868 

οὗ πιοπαπαθηῦβ οτθοιεᾶ Ἱπ Ἡοποας οὗ 

ποπιθη ὮΥ ραρΠο ΤῬοᾶῖθς: 6. 5. πο. 

19907 ἃ (Δ 4.) ἡ πόλις [κ]αὶ οἱ συνπρα[γ]- 

ματε[υ]όμενο[ι] Ῥωμαῖο[ι] Πετρωνίαν Λ. 

ἨΠετρωνίου Ῥάσσο[υ] θυγατέρα Στρατύλ- 

λαν τιμῶντ[ε]ς [Θε]οῖς, πο. 1909 Μα- 

κεδόνων οἱ σύνεδροι Μαρκίαν ᾿᾽Ακυλίαν 

Φαβρικιανοῦ "Απερος θυγατέρ[α] ἀνδρὸς 

ἀγαθοῦ, πο. 1999 ἢ (α44.) τὸ κοινὸν τῶν 

Μακεδόνων Μανλίαν Ποντείαν Λουκούλλαν 

Αὔλου Ποντίου Ῥήρου τοῦ λαμπροτάτου 

ἀνθυπάτου γυναῖκα ἀρετῆς ἕνεκεν. Ασαϊτ 

{86 ἀθίετεπίία] Ἱαηρπασο πςοᾶ ὈΥ ἴλο 

Ἠπβραπά βρεα]ᾶτπς οὗ {1ο πο 15 του 

οὗ ποίῖςθ, 8. δ. πο. 10965 Εὐτύχης Στρα- 

τονίκῃ τῇ συμβίῳ καὶ κυρίᾳ µνείας χάριν. 

Ἠε5ο απο ἴμθ πιοςδῦ βἰτῖ]άτπς αὐ ποῦ 

ἴμθ ο] ΙΠΒἴΠΟΘΒ 1π π]ἩῖοἩ απ πηαςαα] 

ΡΙΟΠΙΊΠΘΠΟΘ 15 ϱἶτεη {ο ποπιεΏ, ΤῊΘ 

ὙΠ0]6 5611685 οὗ Μαροᾶοπ]απ{πβοσϊρβίογογ 

χθαᾶ οοπΙπποιβ]γ ομηποῦ {α1], 1 [87 
«ΕΘΥΒ. 

{ο βασσεβί {πο ΙΠΙ6ΙΘΠΟΘ ἴῃ μα” 



ΤΗΝ ΟΗΥΒΟΗ ΟΕ ΡΗΠΙΡΡΙ. 

αἰάθά ὈΥ {868 8οοῖδὶ οοπάϊθοη οὗ Μασεάοπῖα, ἴπο δούϊνθ 268] οὗ 

188 ΊΟΠΙΘΏ ἴῃ ὑπιὶβ οοαπτΥ 15 α τεηατκαΏ]ε ἰδοῦ, νιὺποὰῦ α 

Ῥατα]]α] ἴῃ πο Αγροβί]ε Π5ίοτΥ εἰδεπ]ιετο απά οΏΙΥ ο Ὀ6 οοπι- 

Ῥατεά πζι ὑΠ6 1} Ῥτοπιίπεηος αὖ 81) 6ΗΤΙεΓ ἀαΐθ ΙΠ ἴπο Ροϊίδοπαἱ 

ΤΩΙΠΙΦΙΥΥ οὗ ος Τοτά. 

Απά αξ ΟἨτιβΙαπΙγ οχετῦς 105 Ιπῃµεηποθ οἨ πο ΟΠΠ αὖ (2) Τ1θ 

ῬΡΙΙΡΡί, 5ο ἆοθῦ 16 αἱξο οὶ {Π6 δαν. Τὴ 8αΠΏθ Ῥ6ἵδοΏ, ὙΠΟΒΘ 

ΟΟΏΥΘΙΡΙΟΏ ϱχεπιρ]]ῃες {ο οπθ πιασίπη οἱ ο (οβρε] παῦ ἴῃ 

Οτ]ςί 15 « πεϊζλετ πια]ο ΠΟΥ {οπ]α]ε; 15 πιαάο ἃ Ἠνίπσ γηίηεςδς οὗ 

{πο οὔμοι φοοῖαΙ Ρτιποϊρ]θ αἱ5ο ὑΠαῦ ἴῃ Ἠιπα 15 “παϊμετ Ῥοπά ΠΟΥ 

{θε Τὸ ο.π Ἠατά]γ Ἠανο Ἠαρρεπεά λπαῦ ὑμ6 Αγροεί]ε ΠΙΒΡΙΟΠ 

Ῥαᾶ ηεγογ Ὀθίογο ογοββθα {Πο ρϑύβ οἵ {Πο εἶανα; γεί 1ὖ 15 ἃ βἱση]- 

Ποαπῦ {αοἳ, Π]ακίταθιησ [πο νατιεά οΏατασοίετ απά ἱγρίσα] Ιπροτύῦ 

οὗ {π|5 οΏαρίετ οἱ 5αστεά Π1δίοτΥ, ὑπδὺ ὑῃ6 ἁνιηῖης σ]τ] αὖ ὮΠ1]- 

ἸΡΡῚ 15 ἴπο οατῃαςύ τοοοτάεά 1Πδίαποςθ, π]ετο Ἠ]5 αὐθοηίῖοη 15 

ἀιτεοίεᾶ {ο οπθ οὗ ὑμ656 ΄ νο ομβαύβὶβ᾽. 

β]ατο. 
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Ῥαῦ τηοτθ ματ {Π]5: δ8 ἴμο (ο5Ρο] τεοοσηῖδο5 {πο οἶαῖτης οί ο. 16- 

ἴῃθ ποπΊαΏ απᾶ {Π6 βἶανο 56Υετα]]γ, 850 8|50 15 {41815 1058. ποδ]εςί αι 

ΤΩ ἰβϑίοη 1Π Πα]οπ]ηπσ ἴῃο σεηετα] τε]αῦίοη5 οἱ {απΙγ 116, πγη]ο]ι 

οοπηΏΙηθς {Π 6856 8π4 οἴ]οι εἰεπισηῦς. στο ἴοο ἴ]ιο οοπΥΘΙΣΙΟΠ ος 

ἴπο ῬΠΙΠρριαη ΟΠατομ τείαῖης 105 ὑγροὶ οματασῦστ. 10 Ίας 

Ῥθυυ. οΏδοινας”, {μαί ἐμῖς 15 πο Ετδῦ τουοτάεᾶ Ιηδίαπσθ 1η δύ 

Ῥατ] Ἠϊείοτγ πεγθ πΠοις {απη]]165 ατο οαὔπετεά ΙΠίο ὑμ6 {ο]ά. 

1ηάϊα απᾶ ΠΟΥ Ἱοιδε]μο]ά-- πο σαο]ετ απά 411] Ῥε]οπσίης ἴο 

Ἠήπῃ---ᾱπθ Ῥαρπθα Ιπίο ΟἨτὶςθ. Ἡεποσίοτίαῃ ἴλο ΊΤΟΙΦΗ1Ρ οὗ 

Ποιβεμο]ά5 Ῥ]αγ5 απ Ἱππροτίαπί ρατό ἴῃ ἴ]λο ἀῑνίπο ΘΟΟΠΟΠΙΥ οὗ 

ιο ΟΠατοῃ. Α5 ἴῃ Ρτίπιθναὶ ἆαγς ἴ]ο ραϊτιατοὮ 15 ιο Τ6- 

οοσπίςθᾱ Ρτῖοςὺ ο 115 οἶαη, 5ο ἴῃ ὑπ6 Οηκάαπ ΟΠατοΏ 0868 {αΐμογ 

οὗ ἴπο Ἰοιιςο 15 ἴ]ιο ἀῑνιπα]γ αρροϊπίθἁ οοπίτο οὗ τοἩσῖοι5 118 {ο 

15 οὐγῃ {απηῖ]γ. Πο {απηῖ]γ τε]]σῖοι 15 ἴ]ιο ἔσθ βἰαγίησ-ΡοΠιί, 

Όλο βιτοςύ {οαπάα{ίοη, οἵ {π6 το]Ισῖοη οἱ οἶθῖο απά 41οοθΒος, οί 
παίίοη5 απά ΘΙΙΡΙΤΟ5. ΤΠο οἨατο] ἵπ ὑπ6 Ίοιβο οὗ ΕἨ]επιοπ 

στούς Ιπῦο {πο Οτο οἵ Οοἱοβςα”; {88 οἨιτοὮ ἴῃ ὑμ8 οιςθ οὗ 

ἐπε Ατὶβίοῦ. Ῥο]. 1. 4 ὁ δοῦλος κτῆμά τι 2 360. Οοπ7Ώθιτο απᾶ ΗΟΎΒΟΙ 1- 

αἱ Πίου. 83.866 ΟοἸοθείαπ οἱο. ῬΡ. 312, Ρ. 348 (“πᾶ εδ Ιδίοπ). 

αὐᾷρᾷ {ο ὃ Ῥ]ή]θτη. 2. 
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ἀταπᾶσιν 
οἵ {Πο 1η- 
οιᾷοη{β. 

Του οἱ 
186 ΡΠΙΗ- 
ῬΙΔΏ5. 

ο. Τηοῖν ϱιιῖ- 
ΙΘ6ΤΙΠΡΑΡ, 

τΗΏὮ ΟΗΌὈΠΟΗ ΟΕ ΡΗΠΗΙΡΤΙ. 

Ἀγπιρµας Όδοοπ]ες [86 Οιτο]Ὦ Οἱ Παοᾶῖοθα!; πο οἸνατολ 1η {86 

Ἡομρο οὗ Ααιία απάἆ Ἐτίδοῖ]]α Ίοβος 1069 ἵη πο ΟΠατοῃοῬ οὗ 

Ἡρῃεσας απ Ὥοπιο”. 

Α]ἐοσθί]ου {86 ἨΙδίοςΥ οἵ δῦ Ῥαπ]”5 οοπηοχίοη πι ἘΗρρί 

ΔΒΒΌΤΩ ΘΒ δι ῬτοπῖηπεηοςῬ αα106 οαὐ οἳ ΡΓοΡοτΏοἩ {ο ἴμο Ππηροτίαποθ 

οὗ {μο Ῥ]ασθ 1686]. Τη {πο Ιποιάθηϊ5 απά {πο τοδυ]ὐ5 α]α]κο οἵ Ες ὁ 

ῬταασΏ]ῖπσ {μα σταπάεατ οὗ {86 εροοῖ 15 ὈτοισςΏύ οσα. 19 Ρε5ε- 

οα{ΙοΏς γγ]]ε] {6 ΑΡροςί]ο Ώετο επάαταά 1γοχθ τηοτο {]λαη αςια]]γ 

ΒΘΥΟΤΘ, απά Ιπιρτοββοά {Πεπιρε]νες ἀδερὶγ οη Ἠ]6 ΠΊΘΠΙΟΤΨ, {οτ Ἰθ 

α]αᾶςς {ο ἴμθιη οπος απᾶ σα, ΤῊΘ πιατνε]]οας ἀε]ίνεταπος 

ππχοισΏί {ος Ἠϊπα 15 ψιπῃουῦ α ρατα]]α] 1 Ἠ15 Ἠ]δίοτγ Ῥείοτο ΟΥ 

α1ὐετ. Ί]ο δίσπα| 8ποοθ55 ΊΠΙοῖ οτογΏηθά Ἠ15 Ιαροιτβ 5αΥραβ66Β 

811 815 οατ]1ατ οἵ ]αΐ6ί αοΏ]ογοπιεη{β. 

Οἱ {115 ἸΙαδῦ-πιοηίΙοπεά {δαῦιτο 16 15 οβρεοίαΙ]γ τααςμῖποσ {ο 

ἀγγο]]. Τηο αηγανετίησ ]ογα]ῦγ οἱ 15 ΕἨΙΠρΡρίαη οοηγνοτίς 15 {μα 

οοηβδίαπί βοἶἱαοςθ οἱ πο Αγροδίϊο ἴῃ Ἠ15 πιαπ]{ο]ά ἰτῖα]ς, ἴἶιο οηθ 

Ὀτ]σ]ῦ ταγ οἱ Παρρίποςδςδ Ῥϊοτοῖπς πο ἁατίς οἶοιάς ΒΊΟΝ σαΐμοτ 

6νοι ὑπ] κοῦ αροαῦ ἴμο ενεπῖηπσ οἵ Π15 1116, ΤΉΘΥ ατε 15 “70ΟΥ 

απά οτούΏ, 815 Ῥγαείητεη Ῥε]ονεά απά οασετ]γ ἀεείτεά”. Έτοπι 

{παπι αἶοηο Ἡθ οοηβεηΏ5 {ο τοσεῖνο αἶτης {ο {86 Τρ] 16} οἵ Ἠϊ5 Ῥετ- 

εοπα] παπδ. Το ἐμεπι αἶοπο ης Υπ]ζθς ἴῃ Ίαησπασθ απο]οαάεά 

97 απγ Βῃδάον οἱ ἀϊδρ]θαδιατο ΟἹ ἀΙβαρροϊηύπησηί, 

οὐ Ῥαιι5 ἠτεῦ νἱδιὺ ἴο ῬΠΙΠΡΡΙ εἶοδεά αὈταρίγ δῖα ἴμα 

βίου οἱ Ῥεγβεοιθίοη. 1ὺ Ίναδ ποὺ {ο Ὦο οχροείεά ὑμαῦ, γατα 

ἴμο 11ο οἳ πο πιαδύεςτ δὰ Ῥεεη 5ο 8ετίοαδΙγ επάαησεταά, ιο 

«οἩο]αις που] 65ουρθ 811 Ῥεπα]ίοδ. Ίπα Αροςίο ες Ῥε]ιπά 

Ἠ1πῃ ἃ Ίοσαοὗ οἱ ϱαΠετίησ ὑο ὑ815 ποπΙΥ Ῥογη οπτομ. ΤΗΙ 15 πού 

8, ΤηθΓθΘ οοπ]θοίτιτα: ο α[ή]οίῖοης οὗ ὑμ6 Μαρεάοπίαη ΟἨτίσαης, 

απά οἱ πο ΡΠΙρρίαης ο5ΡεοΙα]]γ, ΓΘ πποτθ Παπ οπσθ πιεηθΙοπεἆ 

1η δύ Ρατ] ερἱσί]ος”. 1{10 Ίγας ἴΠαΙτ Ρτ]ν]]οσο ἴο Ῥε[ενο 1η ΟΠ τ δύ, 

1 (οἱ. νι 15. πρ {πθ 5816 οοηΒΙοί πΠΙοἩ ο ΒΔ ἴῃ 

3 1 6ος, αγ. 109, Ώοπι. ΧΥΪ. 5. ΤΩ 6.᾽ 
ὃ 1 ΠῊ 655. 1, 2 ΄ ΤΠΟῸΡΉ πο Ἠαά α]- 3 ΕΡΙ πτ. 

τοβᾶσ ειΠετοᾶ απᾶ Ώθαι ΙσποπαϊπΙοτξ]γ δ ΡΕ, απ. δ᾽ 

ἰγθαῖεᾶ (προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντεῬ), 88 6 2 Οο0Υ. ΥΠ. 2. 566. ἴ]θ ποῖθβ ΟΠ 
Σο Ἐπογ, αὐ ΡΗΙΠρρί,” ΒΗΙ].1. 2ο ΄Ἠαυ-) ΡΜ. 1. 7, 28---50. 
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16 ψγὰβ θᾳμα]]γ Οιαεῖτ Ῥτίνι]εσο {ο παῇοι {ος Ἠιπιὶ, ΤῸ είς 

χοΏηςτ” Πο ΤΙΔΥ ἀοιαρί]θβς 6 αδοτιρεά ἴῃ Ῥατί {μο Ἱαδίτο απ 

ῬιτΠγ οἱ ἐΠαῖτ {ΠΠ οοπιραταά γη οὔῃογ οἨαο]ος, 

ΑΡοπαῦ ἔνθ γϑδῖβ εἰαρεεά Ῥείνθεπ δὲ Ῥαα]5 Πτδῦ απά 5θοοπἆ 

γι διὺ {ο ἘΠΙΗΡΡΙ: Ῥαῦ πιθαπγγΏΊ]ο ἢ15 οοπηπηαπ]οα{Ιοης γη ἢ ἐΠ]5 

οΏπτοἨ ΑΏΡΘαΑΓ ο Ἠανο Ῥοθευ {εαιεπύ απἆ Ιππηαίθ, Τὺ Ίιας 

Όθοῦ αἰτοαάγ πιαπί]οπεᾶ ὑπαὺ οἨ {πο Αροςί]ε” ἀαρατίπτο δύ ΓΚ 

6665 {ο Ώανο τοπιαϊηθά αὖ ΕΏΙΠΡΡΙ, ποτ Ίς Ίνα {ακεη αρ 

α{ΐογ {ο Ίαρςο οἱ βεγοτα] Υ8αΓ5 απά πΏοτο Ῥοτ[αρς ο δα 5ροηό 

8ΟΙ16 ῬοτήΙοη οὗ {πο ΙΠίΘΓνεηΙησ Ῥετίοά”. Ασαϊη θη 1Π {ια 

Υθ6ας 57 δὺ απ], πει τεδιάϊπσ αὖ Ίρηεφας, ἀερραίο]οά Τ1Πιο- 

ἴῃεις απά Ἠπαρξύας ο Μαοεάοπ]α”, Ίο πΙαΥ {96] 56 {]ιαῦ {πΠ6 πιοδῦ 

Ίογα]. οἵ 411 15 οοηγοτύς Ίντο ποὺ ογετ]οο]κεἆ 1ῃ {815 σεποτα] 

ΤΠΙΡΡΙΟἨ, Ποπ ΤΩΟΥΘΟΥΘΙ αροαί {Π|6 6απιο 61πῃς, οἴίῃεν {ῃτοασ]ῃ 

ἴηθδοθ οἵ οἴῃεγ ΙΠΘΑΡΕΠΟΘΙΕ, Ὦς αΏρεα]εᾷ {ο {ιο Ἰαοοάοηίαη 

Οπιβαης 0ο τε]ονο {Πο ππαπίς οἵ {Π61} Ῥοογογ Ῥτοίμτοι 1Π 

ο πάφα, 10 τιαΥ 5α{αεΙἰγ Ὦο αβδατιεά ὑπαῦ ἢ15 {0}ἃ] Ῥ]πηρρίαν 

ΟἨατοὮ γγας {οτεπιοβύ ἴῃ 0Π6 Ῥτοπιρίηοςς απά οοτζΙα]όγ οἱ 108 

Τ68ροηΡΟΘ, ΜΏΘΙΘ 811 41 ἴῃ βριύθ οἵ αΏ]θοῦ Ῥονετίγ απά 5ογ6 

Ρειβθοι{]οη. ποιο Ἰανίδη πα πει αἶπιδ {ο ἴΠαῖς Ῥογαγ, γϑῶ 

δὴ Ῥεγοπά ὑμοαῖγ ροπατ'. ΝΟΥ 15 16 Ῥγο 816 ὑπαὺ ἔΠοςο ποίῖοθ 

εχῃαιςδύ 811 Ἠ]5 οοπιπχαπὶσαθίοης γη ἘΗΙΠΡΡΙ οὖ {ἐπὶ πιο, 

Ίψίηςβ οἳ {πο Πϊσ]-τοιά Ῥείπεει Αδία απά Αομαῖα, μις οἳῦγ 

ποι]ά Ῥο ιο παίατα] Πα]ήησ-ρ]ασς {οτ ιο Αροςί]θ πθββδη- 

8618’, 85 Πογ Ῥαςςεᾶ ἴο απά {ο Ῥεύπεεη ἴπο στοαῦ ορηίχος οἵ 

(επά]ο ΟἨτιδοπάοτη. 

Αὐ Ιοησί] ἴῃ {μ6 ααὔαπαη οὗ {Πο γοαχ 57 ὑῃ8 Αροςί]ο Ἠϊπιδα]!, 

τε]θαβοᾷ {τοπα Ἠϊ5 επσασοπιεπύς ἴῃ Αδία, τογῖςσιῦ Η15. Έπτοροσιι 

οΏιχοἈθςδ. Ἠίς Πτοῦ ΙπίεηίΙοη δα Όθθη 6ο 581] ἀῑτοοῦ {ο Αοἶαία, 

ἴῃ ὙΠΙΟἨ ο.δθ ο γγου]ά Ἠαγο οα]]οά ἴῃ Μαοθάοπία απά τείατηες 

1 ΡΗΠ, 1. 20 ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Ίπῖας ἰ]ιαῦ Τπιοίμοι5 ἀιᾶ ποὺ Ῥτοοθθᾶ 

Χριστοῦ, οὐ µόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν τα Ἐταβίαβ {ο ΟοτΙπί{Ἡ, Ὀπὺ τοπιαἰπθᾶ 

ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν. Ῥομ]πά 1π Μαοθρᾶοπία, 

3 3860 ΔΡΟΥΘ, Ρ. 53, ποῖθ 2. 6 3 005, τ, 1--- 5. 
ὃ Αοΐβ χὶχπ. 22. Οἱ ΤΙπιοϊμοιβ 866 5 Τ]σαβ απιᾶᾷ Ἠϊ5 οοπαραπῖοη {0Υ Ἱπ- 

88ο α Οο5. νι 17, ΧγΙ. 1Ο, 2 ΟΟΥ. 1. 1. ΒἴΒηΠΟθ (2 ον. Ἡ. 14, Νά 6, κ. 18; 

Ῥαῤῥΐπρ {ορεί]οτ {]θβο ποῖῖοθβ ππθ ΤΥ  ΟΟΠΙΡ. 1 00ΟΥ. ΧΥ͂. 11, 12). 
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Βοοοπᾶ 
απᾶ {μπιτὰ 
τιριζΒ. 

ΤΗΣ ΟΗΡΒΟΗ ΟἿ ΡΗΙΠΗΡΕΙ. 

{ο ΟοτιπίΠ. Βαὺ αἴιεγαγάς Ώο αἱίοτεά Ἠ]5 Ρρ]απ απάἆ {τανε]]εὰ ὮΥ 

Ἰαηά, 5ο 85 ο ἴακο Μαοεάοπία οὗ πο παΥ.. 1δανησς Μασε- 

ἀοπῖα απᾶ νΙδιθῖπσ ΟοτΙπ{Π, ης ταά Ῥατροδεά {ο ἴακα 5Ώ1ρ {τοπα 

0815 Ἰαζζο; ρίασοθ ἀῑτοοῦ {ο Ῥαἱοδῆπο: Ῥαῦ τοοσῖνῖης 1ΠΓΟΓΠΙΑΔΙΟΠ. 

οἱ ἃ Ρ]οῦ ασαϊηςύ Ἠϊ5 146, Ίο οαπσος 815 τοιίο απά τδβάΤΏΒ 

Ῥγ Ίαπά”. 
Μαοεάοπῖα τθσθίνθδ ἃ ἀοαβίο ν]βιύ. 

Τηας οπΊησ {ο ἃ οοπιριπαίοη οἳ οἰγοαπηδίαποες 

Ομ ῬοῦἩ οοσαβδῖοης Ἠ]6 αί- 

{οοῦιοηαΐίο τοἰωίίοης πῃ Ῥ]ΙΠρρί 866πα {ο αἰταοῦ απάἁ τὶνοῦ 
Ἠϊπι Ποιο. Οἱ ἴμο {ΟΥΠ16Σ, 56εΚ1πσ το]εί {Τοπ 1ο ΔΡΌΒΥ οὗ 

ΒΌΒΡΘΩΒΘ γ/ηῖο] ορΏριθβδος Επι αὖ Ττομδ, Π8 Ἠπγτίθς 801058 086 

βοῶ ἰο ἸΜαοθάοπία, μη αρΏρατεπϐΙγ οὖ ἘΠι]ρρι απά ἴπΠετο 

αγαϊῆησ ο αιτνα] οἵ Τιύυβ. Οἱ 086 Ἰαῦΐ6ς, απαβρ]θ ἴο ἴθαγ 

Ἠϊπηβο]{ απγαγ, ιο ἀεβραίοΠθς 115 οοΠΡΑΠΙΟΠΡ {ο Αδία ἴῃ δάνϑῃοθ 

απά Ἠπσοις5 Ῥεμίπά οὖ ΡΠΙΠΡΡΙ ἨΙπιδε]{, ὑπαῦ ο Τὺ Ίκεορ ὧιο 

Ῥαδο]ια! {δαςό ση 15 Ῥο]ονοά οοηγοῦίβ᾽, Τὺ 15 089 ]αϑὺ {οβῖνα 

{0Υ 5ΟΠ1Θ γθατ5 {ο ΘΟΙΏΘ, πΠΙο] ο 15 9ο ο οε]ερταίο 85. απά 

ΠΟΙ ης 118. 

Οἱ ο ἴοσυτηοσ νἱϑιὺ δῦ {μ|κθ τθοογάβ ΟὨΪΥ {πο [αου, Βαΐ {86 

Ὀθοοπᾶ ἘΡΙΒ0186 {ο ὑπ6 ΟοτιπύμΙαηΒ οετίαΙη]γ”, πο Ἡρϊςί]θ ο ἐῃθ 

(α]αὐϊαης ποῦ Ιπιρτοβαβ]γ:, Ἠετο Ὑτιζύεη {τοπι Μαοεάοπῖα οἳ 0018 

οοσαδῖοη:. απά, ἐΠοισ]ι ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἃ 51Πη016 Ιποιάεηῦ 15 ἀῑγεσοί]γ τθ- 

]αΐθᾶ, ἴΠεγ Ρτοξδεπῦ α οοπιρ]είε απ νιν Ρϊοίατα οἵ {11ο Αροβί]ε5 

1ηγγατᾶ Π{α αὖ υπ] ππθ. ΟΕ 8158 αχίετηα] τε]αθίοης ὑμ 5 παοὮ 

ἸΘῪ Ῥο Ιεαγηῦ: ψ Ἠπά Ἠϊπι Ῥ5Υ σύ {με οο]εοῖοη οἱ αἶπβ 

{ος 9 6698, «Ιπηα]αδίης {Πο Μασεάοπίαη οἨΏατοᾗες απά σταίοΓα]]γ 

αοἰκπογ]οάσῖησ {λμεῖτ Πρεταὶ τοςροηςε”; Ίο ραΐΠοτ αἷδο {Τοπ {πο 

πιθηζίοη οἱ “βρη ηρβ τι πουῦ δ, παῦ ο οεπεπιῖος γλείμετ 

«16Ἡ15Ώ ΟΥ ἸθαίῃεὮ, Ίο πὰ Ῥετδεοιίεά ἨΙπ 1η ΘΑΓΙΙΕΓ γεας, 

1 2 Ο0Σ. 1. 15-ο1 7, ΘΟΙΏΡ. 1 00. ΧγΙ. 

5, 6. 

3 Αοΐβ ΧΙΣ. 21, ΣΧ. 1---3. 

ὃ 2 005. ΤΠ 12 Β4., ΤΗ. 5, 6. 

4 Αοΐς χχ. 5, 6 «Τηθεθ ροῖηςρ Ὦθίογο 

παϊτεᾶ ΤΟΥ τπι8 αὖ Έτους: Ῥαό πο βϑὺ 581] 

Ίτοπι ΡΗΙΗρΡϊ ἴδον {1ο ἄδυβ οὗ ππ]θα- 

γοπθᾷ Ῥτοεαά,) 

δὲ) δεν Π. 13, 11 6, ΠῚ 1 ΒΠ., ΙΧ. 

1,4. 119 5αὈβογρίίοπ ταθηδΙοηΒ ΕΠ]]- 

Ιρρί 85 {πο Ῥ]ασς οὗ υυϊίηρ, απᾶ {118 

15 Ῥτοραβίθ, ἔποιση {πο δαπουι 18 

αἱπηοβδύ ποτίμ]εβς. 

6 Βεο «αἰαίίαπα, Ὁ. 35 56. 

7 5 Οοτ, ντ. 1---6, 1Χ. 2. 

8.2 ΟΟΥ. τή. 6; οοπιρ. Ὑ11]. 2. Το 818 
οορββΙΟηΏ 8180 119 Αροβί]ο πιαΥ ΡοββΙΡΙΥ 

χοίθς ἴῃ ῬΠΙΙ. 1. 20, τὸν αὐτὸν ἀγῶνα 
ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοί. 
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πιαάο Ἠ]5 τεαρροεαταποθῬ ἴῃ Μαοεάοπῖα ἃ αἶσπα] {οτ ὑΠ 6 τεησγα] οἵ 

ἐλαῖγ αὐίασίκς. ΟΕ ὑπ6 Ιαὐΐογ νυ]5ιῦ νο πον αὈβο]αία]Υ ποίηΊπσς, 

οχοαερῦ {ῃ8 παπιε5 οἱ Πῖ5 οοπιραπΊοηΏς απά ἴπο {πού αἰτοαάγ Τηεη- 

Ώοποαςα ὑπαὺ Π6 τοπηαῖποά Ῥο]ήπά {ογ 0ο Ῥαβ5ονεΓ, 

Έτοπι {815 πιο {οτινατά 1 τουά πο ΤΙΟΤΟΘ οὗ {ο ΡΗΙΠΡΡΙαΠΡ ΤΠο ΡΗΙ]- 

111 {Πο Ῥετιοᾶ οἱ δὺ Ρατ] Ώοπιαῃ οαρανΙϐγ. Ἠ/Πεη {πεγ Ἠεατά πω 

οὗ Ἡϊ6 ἀθεπαδίοη, ἐῑαῖν οἱαπηροσίης αῇῄοοβίοη {ος Ἠϊη τον]νας. ἴο δὲ Ῥααὶ, 

Τὸ γνας ποὺ {μ6 ἢτβὺ πιο {]ιαῦ ἴΠεγ δα Ῥδετ 6ασετ {ο οὔετ απἆ 

Ἆο π]]Ἠηο ἴο τεοθῖνο αἱπας {ΟΥ {86 ΒΌΡΡΙΥ οἳ Π15 Ῥετδοπα] παπίς. 

Α4ίογ {1ο οἶο5ο οἱ Ἡϊ5 Πτςδί νιϑιῦ, 116 Ὡς πγαδ 501 1π ΜαοθάοπΙα, 

ιο δά τόσα ἔΠατπ οποθ 5εηΐ ἨΙΠη πε] αββιδίαηοο {ο ΤΉ θββα- 

Ἰοηίοα'. θη οπι Μαοεάοπία 19 ρ8δ58εἆ οἨ ο Αο]αῖα, ἔγθϑῃ 

εαρρ]ες {ποπι ΡΗΙΗΡΡΙ τεασιεά Ἠϊπα αὖ οὐ" ΤΠεη ἔλοτο 

Ίναδ ο 11}} τὴ ἴΠειγ αἰθεηίοης. Τῦ πας ποὺ ἐαῦ πειτ α[[εοῦιοη 

μα οοοἱθᾷ, ἴῑιθ Αροδβῦϊο Ῥεμενεά, Όαῦ ιαῦ πο ορροτίαπΙῦγ να 

παηῶησ. ΝΟΥ͂ οὖ Ιεβσίῃ δέου ἃ Ίαρ56 οἵ ἴεη γεαΤ5 ὑΠ 61} Ιογα]ϐγ 

διρδῖη ὕοοῖκ {86 5816 ἀϊτεοίίοη; απά Βραρμτοάϊύας γγας ἀθβραίομθα 

{ο Ώοπιθ ψιὺ ὑπ61ν στ, 

ΤΠεϊγ Ζϑαϊουβ αἰθεηίίοη Ίας ΜΟΥΌΒΠΠΥ 5οοοπἆεά ὈΥ͂ {Π6 Τη685- ἨΙπεςε οἱ 

εεησετ ΠΟΤῚ ἴμεγ Ἰαά οποβεπ. Νοῦ οοπίεπύ πΙζῃ Ρρ]αοίησ 0Π]8 να 

{οκαη οἱ {π᾿ Ίονο ἴῃ δῦ Ῥαα]ς ὨἨαπάς, Βραρητοάιίας” ἀανοίεά 

ἨΙπηδθ]{ Ἠοατί απἆ 508] {ο {Π6 παΙπ]βῦτγ απάἆετ {πο ΑΡροςί]ε’5 σιά- 

4ποθ, Βαῦ {868 βἰταῖη οὗ 6ΧΟΘΑ5ΊΥΘ εχετῦΙοη Ίγας ἴοο στθαῦ {ο 15 

Ῥηγδίσα] Ώοπθίθ. Τη 815 Ιπίεη5ο ἀθνοῦιοη {ο ἴ]α Ἰνοτκ ἢ6 Ἰοβὺ 

5 Ἠθα]ίἩ πα αἰπιοςύ ἢ15 116. Αὐ Ιεησίῃ {ο ἆαηπσες ραβ5εά 

ΑΝαΑΥ: 'οἆ Ἰαά ΤΊΘ{ΟΥ, 5875 ἴ]ιο ΑγΡοβίιθ, “ποὺ οἳ Ἠϊτη οΠ]γ, 

1 ΡΡΙ], 1ν. 16. 

3 ΕΠΗ. ἱν. 15 «ἩΠεη 1 οἷ Μδοο- 
ἀοπᾳ, πο οΏπτοἨ οοπιπηππ]οβ{θᾶ πὰ ἢ 

Ίηθ ἴῃ τερατᾶᾷ οἱ ρἰτίιηρ απᾶ τοοθῖτίης 

Ῥαῦ τθ οπΙγ’; 2 ΟΟΥ. ΧΙ. 8,9 “ΒΘ 1 

188 Ῥτοβοηῦ τ ἢ τοι απᾶ παπ{εᾶ, γαβ 

τοὺ Ῥπτάθηβοπ]θ {ο ΑΠΣ: {0Γ ΤΗΥ παηῦ 

16 Ὀτοίητοη Ἠατίηπρ 60Π1Θ ΤΟΠ ἨΜα8ο06- 

ἀοπῖα, 6αρρ]1θᾷ. 

ἃ ΡΜ. Ἡ. 26, 39, ἦν, το--τϑ. 

4 ἘραρητοᾶΙδαβ 18 ΕΠΟ {ο τι8 οη]Υ 
Ίχγοπι {ο πούϊοθβ 1 ἴΠ]β ερὶβθ, Ηθ 

19 ἀου 1685 {ο ὃο ἀἰβμπραίβ]ιεᾶ ἔτοπι 

Ώιραρ]ητας (Οο1. Ἱ, 7, ἵν. 12, ΡΗ1]18π1. 23); 

10ΟΥ, {Ποαρ] {ἢ ΠΒΠΙΘΒ 816 {6 58116, 

{πο θη γ οἳ ἴ1θ Ώο6ΓΒΟΠ6 86ΕΙΗ5 {πῃ- 

Ῥτοβαβ]θ ΤῸΥ ἔπτο ΤΘΔΒΟΠΒ. (1) ΤῊΘ οπθ 
ΑΏΡΘΑΥΒ {ο Ἠατο Ῥεεη ἃ ηδύϊνθ οὗ ῬΠί]- 

1ρρῖ (ΡΜΠ. Π. 25 8ᾳ.), ὑπὸ οἴμοετ οὗ Οο- 

195569 (6ο]. ἵν. 12). (2) ΤῊΘ Ίοπροσ ἔογπα 
οὗ {1ο ηαπηο 18 απαγ5 πιϑϑᾶ οἱ {πο Ῥη]]- 

1ρρίαη ἀο]εραίθ, {19 βἩοτίθγ οὗ ἐπθ Οο- 

Ἰοββίαη ἴθαςμογ. Τ19 πβτηο ἴῃ {αοῦ 15 5ο 

οχκἰχθπηθ]γ οΟΠΊΠΙΟΠ ἴῃ Ῥούῦ] {οττης, {αί 

ὑπ οοἰποιᾶςπορ αΠοτᾶς πο Ῥχοβαπηρ{ίοπ 

οὗ {π6 ΙάεπΙ(γ οὗ Ρ6ΓΒΟΠΒ, 
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Ὀαέ οἱ πηγβε]έ αἶδο, ὑμαῦ 1 τηϊσύ ποὺ Ίανθ ΦΟΙΤΟΥΝ αροπ ΒΟΥΤΟΥΝ. 

Βυῦ 19 σοπναἱθβεθΏσθ γγα5 5αοοθεᾷθά ὮΥ Ἠοπιο-είσκπας. Ηθ 

ἵνας ορργεςδεά γΠίΏ ὑπ ἰποιραύ αυ πο ΡΗΙΠΡΡΙαΠς Ὑγου]ὰ 

Ἠανο Ἰσατά οἵ Ε5 οτιζισαΙ βἰαῖο. 

ὑμαὺ Βα πα]σηό απ1εῦ ὑ]ιαιτ αἰατηλ”. 

Ἠο παςδ αΠΧΙΟΙΞ ἴο ταῦτηΏ 

πιο Ἡρὶ- Τμ Ῥπτροβο γγαδ αττα]γ αρρτονεά 7 δῦ Γαπ]. Τὸ οοπίτ]- 

πῶμα θαΐθ {ο ὑμ6 1 Ἠαρρίπθδς ἴῃ ΔΗΥ͂ ΜᾺΥ Μα5 ὕο α]]ονιαίε 15. ΟΠΗ 

ἀκ Σὰ ΒΟΙΤΟΝ5'. Ἠο πγοι]ά ποὺ ἰΠεταίοτο σι 14 Ἡραρητοάιίας ἤγοπι 

ἴπθτη. 9ο Ἡραρμτοᾶϊζας τεύιγης {ο ΡΙΙΠΡΡΙ, Ῥεατησ ἃ 1είζεν 

{γοπα {πΠ6 ΑγΡοβίϊθ, ἴῃ ΕΙΟΗ Ἠθ Ῥουτς οαὐ Π15 Ὠθατῦ ἴῃ απ ογεΓβοΥ’ 

οἵ σταδιιάθ απά Ίονο. 

ἸΠεείοπ οὐ [πὰ {818 ]οίοτ Ὦο «χρτεδβες Ἠ]5 ΙπίεηίΙοηπ οἵ δεπάϊΐησ Τ1πιο- 

ἨπιοίἉγ. {ηοιβ {ο ἔποπα ΙππηθάΙα{οΙγ”. Ἰλ]ιοῦματ 815 Ῥατροςθ Ίνας 6υεχ 

{α1Π]]οά να πᾶν πο ΊἹηθαης οἵ Κπονῄης. Βαῦ 1η βεηάϊησ ΤΙΠο- 

ἴῃαις Π6 ἀῑά ποῦ πιθαΏ Το πιο] Ἰπαδε]{ Ίο Ἰορεά Ῥε[οτο 

Ίοπσ {ο ο το]θαβεά, απά ἢ6 πποι]ά ὑμθη νἱβὶῦ ἔπετη 1η Ῥετδοῦ”. 

Το ἀοίαγ Ἱπάρθα βθϑίὴβ {ο Ώαγο Ὀθθὴ οτοαῦετ ἴμαπ 86 ἴΠθῃ. Τιαἴθυ 

ΑΡΗ αηθιοΙραίεά; Ὀαὺ αὖ Ἰεησίῃ Ἡο πας δῦ] {ο {4141 Ἰ]5 Ῥτοπα1ςθ. 

Οπο νἱβιὺ οὖ ]εαδῦ, Ῥγοβαβ]γ πποτο Πατ οπ6, ΒΒ ραϊὰ ο ἘΙΠΙΠΡΡϊ 

απά 15 οἴ]ιοι ΝΓαοοάοπίαη οἩΏατοίος ἴῃ πο Ιπήογνα] Ῥεΐπεεηι 15 

Πγςῦ απᾶ 5οοοπἆ οδρυιν 165", 

πι ΤῊΘ οπποπ]οα]. Ὑτιήηος τθοοτά ποίμΊησ τηοτθ οἵ ΕΙΙΗΡΡΙ. Α 
ῬΡΙ. Ψοίθ σοηθταΒΙοη Ῥα5565 α πα” Ὀθίοτο 18. ΠϑΙῺΘ 15 ασαΙΠ ΊΠΕΠ- 

Ώοπθά. Ἐατ]γ ἴῃ ἴμο 5οοοπᾷ ορηῦτγ Ισηαβίας, ΠΟΠ ΟἹ Ἠ15 ἹναΥ 

ἰο Έοπις πετο 6 15 οοπάεπιηεά {ο 5αῇοτ πιατγτάοπι, α5 ΒΘ 

Ραβ5ε5 {μτοισ] ΕΠΙΗΡΡΙ 15 ἸΙπάΙγ επἰοτίαιποἁ απά οβοοτυθἀ οἩἨ 

. ΠῊΘ παπιο Ἐραρμτοᾶῖίας ος ΕραβρΏτας 

18 ποὺ βρθοἰα]Ιγ οπατασίετις]ο οὗ Ἱα- 

᾿ς οεᾶοπ]α, αὖ οοοατΏ αραπάαη{]γ 6Τετγ- 

ΝἨΘ6Ι6. ΟἹ ἃ Τηδββα]οηίαΏ Ἰωβοτίρβίοτ 

(Βοεσ]]ι πο. 1087) τὸ πηθεεῦ νηή οπθ 
Γάϊος Κλώδιος Ἐπαφρόδειτος. ΤΗΙ8 ο0Ἡ- 

οχχθΏςθ Οὗ η8ΊΠΘΒ 15 βπσσοβίνο. ΤΠθ 

οοπαῬιπα{ίοπ, πΙοὮ οοσττ5 οη66, τηὶσΏ{ 

ππε]] οἑοτχ ασαῖω: απᾶ 15 15 ῬΟΒΒΙΌ]Θ 

(ὑβουρῃ: ἴῃ {πο 8ΏβεποῬ οὗ ετἰᾶεπέο 
Ἠατᾶ]γ Ῥτοβαδ1θ) ἐλαί αἶπδ {π Μαοθ- 
ἀομίθ οὗ δύ Τωα]τθ (Αοἲς χὶσ. 29) 15 ἴμο 
ΞΘ ΒΟΥΒΟῚ 85 Εραρμτοᾶϊζας {πο ῬΗ]]- 

Πρρῖαη οὗ δὲ Ῥαπ]. 

1 ῬΗ]]. 11, 25---3ο. 

3 ΡΜ. Ἡ, 58 ΄Τμαί Ἠανίηρ β6θτι Η11η 

Υο πια τε]οῖσθ ασαῖη, απᾶ 1 πΙαΥ Ὀο9 1655 

εοττοπ/{ πα]. 

5 Ῥης Ἡ, τς. 
ΑΡΗ π.δ. 

ὅ τ ΤΩ. 1. 2. Τ16 ποῖίοσς ἵη 2 ΤΊ ΤΩ. 
1ν. 13, 20 Ῥ6ΙἨΒΡΑΒ τεῖθΥ {ο ἃ Ιαΐετ ἀαΐθ. 

14 βο, ἴΠεγ ῬοϊΏῦ {ο ἃ β6εοπᾶ γἱ᾽ϑὶὺ οὗ {πο 

ΑΡοςί1θ αἲίει Ἠ18 τε]εᾶβα; ΟΣ ἴῃ ροῖης 

Ίτοπα Ἔτοας {ο Οοτ]π{]Ἡ Ἡθ ποα]ᾶ παῖτ- 

χα]]γ Ῥδ 55 {ΠτοισῃΏ Μασθᾶοπία. 
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15 ΊναΥ ὮΥ πο ππθπηΏατς οἵ ὑμ6 ομυσομ᾽, 115. οἰτουχϊηβύδηοθ 

Β66Π15 {ο Ώανο σΊγεη τΙ56 ἴο οοπηπηαπΙσαΙοης ΥΠ Έο]γοατῥρ, 8.8 Ῥοϊψοατρ”ς 

τοαΏβα] Ῥίδ]ορ οὗ Ὀπιγτπα απᾶ {παβίγ ἔποπα οἱ Ἱσπαδις, 1η ὩΣ 

πΠΙοὮ Πο ΕΠΙρρίαπς Ιην1ζο Ἠϊπῃ {ο αἀάτοαβς {ο λοπα ΒΟΠῚ6 ποτάς 

οὗ δάνιοθ απά αχ]οτίαθοη. ΈῬο]γοατρ τοβροπάς ὕο ἴΠ]5 αργρεα|. 

Ἠο οοηρταα]αῦος ἴΠοηι οἨ {αχ ἀθγοίῖοη {ο πο πιατίγτς ΄Ῥουππά ὅοπι- 

ἴῃ βαϊη{Ιγ {οξΐοτς, ἴπο ἁἰαάσπας οὗ πο ἴτα]γ ε]εοῦ ἨΗδ τε]οῖοθς Ὃ αν 

ὑμαὺ «νο εὐατάγ τοοῦ οἵ {πον {δι 0ἢ, {απιοις {ποπ {π6 θαγ]1οςί 16 

ἀαγς”, 5.1} βατνίνες απἆ ῬΏδαγς {γαῖὸ απο ον Ποτά ο; αδας ΟἨτιςί, 

Ἠο 5ῃου]α ποὺ Ώανο νεηίατεᾶ ἰο αἀάταξδς {πετη, απ]εςβς ἴΠεγ Βδὰ 

{πθιηδε]τος βο οἰ θα μη. Ηρ, απἁ κεαο] αξ Ἠο, σαπηοῦ «αδίαῖη 

απο {86 γηβάοπα οἵ ἴπο Ῥ]οςθεά απάἆ σ]οτίοι5 βατ], πο {αασιί 

απηοΏσ {Ώθτα 1Π Ῥ6τδοΏ, απά Ὑτοίθ {ο (Πεπῃ θη θοῦ Ιηδίτας- 

νοης πν]]ο]ι ἐμ 6 Ὺ που] ἆο πο]! {ο βύυαν {ον ὑμὶν δα βοδίίοι 1η 

ἴπο [8 Ηδ οστς τηαἩπΥγ Ἱγοτάς οἳ οχΏοτίαΒΙοη, ΤΠΟΥΘ 65Ρε- 

οἵα]!γ τε]αίῖπσ {ο ιο απαΠοαίΊοης οἵ ΥΥΙάο1ν5, ἆθαοοἨς, αηάἆ Ῥτος- 

Ῥγίευς”, Ηθ πατης {Ποιη ασαΙηπ5ῦ {μοβ Ίο ἄἆεπγ ὑπαὺ «6818 

ΟἨτῖςέ Ίμαδ οοπιθ ἴῃ ο Βορῃ, ασαϊηςε 1Ποβο Ὢ]ο το]οοῦ ἐμ 

ἱΘδΙΠΙΟΏΥ οἵ ὑμ9 ο1055, ασαϊἰηθδὺ ἴ]λοβθο ΨῺΟ 5αΥ ἴ]οτο ἶ5 πο 

τοδιττοσῦῖοη οἳ Ἱαάρπηθηί”, Ηδ βοίβ Ῥεΐίοτο ἴπεπα {οτ πια δΙοπ 
{86 οχαπιρ]ο “ποὺ οπ]γ οὗ ὑπ6 Ῥ]ος5εά ]σπαα5δ απἆ Ζοβίτητιβ απά 

νέας, Ῥαῦ αἱδο οἱ οἴμοαις οἱ {π61 οΥη οἩΏιτοΏ, μα Ῥααἱ Ὠϊπιβα]{ 

δια ἴῃο οἴπετ Αγοβί]ε5 ὪΠο αν σοπ6 Ῥείοτθ Το ἐ]αῖτ τϑϑὺ δ 

Τηετο 15 Ἠογετετ οπθ οα1156 {0Υ ΒΟΙΓΟΥΥ. Ύαἱεης ἃ Ῥτοδογίατ 

1 Ματίστ. Ιρηαῦ. ὃ 5; Ῥο]σο, Ῥηῖϊ τ 

δεξαμένοις τὰ μιμήματα τῆς ἀληθοῦς ἀγά- 

πης καὶ προπέµψασιν ὡς ἐπέβαλεν ὑμῖν, 

τοὺς ἐνειλημμένους [ἐνειλημένους»] τοῖς 

ἁγιοπρεπέσι δεσμοῖς ἅτινά ἐστι διαδήματα 

κ.τ.λ. ΤῊΘ ταατίγτς ΠΟΥ α]]ιιᾶεᾶ {ο 816 

ἀοαδ{]οβε]Ιρπαάαπβ απᾶ οἴπεταπαθι]οηπεᾶ 

ὮΨ πδῖὴθ 89. 186 Ιείίετ οὗ Ῥο]σεατρ 

πας πυϊ θη α[ίοτ ἐπο ἀθθῃ οὗ Τστιαῦϊτι5 

(8 ο): Ῥαὺ {11ο οτοη{ πα5 50 τεορπῦ ὑμαὺ 
ἨΘ αρ]ςς {ο ῬπιΠρρίαπς {ο βοπᾶ Ἠΐτη 1π- 
{ογπιαθίοη αροιῦ Ισπαξίπβ απᾶ ἰδ οΟῃ- 
ΡΕΠΙΟΥΑΒ, δ 13 “Εὖ ἆο 1ρεο Ισηα[]ο οὐ ἆο 

118 απ οπτα 60 απῄ ({Π6 Ρτοβεπύ 18 

ἀοπρί]εββ ἆπο {ο ἐπθ {ταηβ]αίοτ, πηεγο 

ἴμο οτ1σίηα] πας ῬΥΟΌΔΌΙΥ τών σὺν αὐτῷ) 

ᾳποᾶ ορετῖτπβ ασποτοτς, βΙσηϊιῇσα{ρ. 

2.8 τ ἐξ ἀρχαίων καταγγελλομένη 

χρόνων, 

ὃ 64, Οἱ ἐΠ15 Ῥαββασο 566 {19 ἆθ- 
ἰασ]ιθᾶ ποίθ οἩ 111. 1. 

4 58 4-6. 
ὅ 67. Τὸ ποτ]ᾶ ποῦ Ῥ6 ἃ 5819 1Π{6Γ- 

εποθ, ὑμαῦ π]οη Ῥο]γοατρ ντοῖθ ἴ]μο 

Ῥ]ηρρίαη ΟἨαχο] σας ἵπ ΔΗ͂ βροοῖα] 
ἆαπρετ οὗ {Π 686 61015. ΤῈ ]απσαβρο 

15 ρεηοτα] απᾶ οοπιρτεἸοηβίνο, παγπίπσ 
{ποπ ασαἰηςέ 811 {ιο ρτοταϊ]ίπρ {οΠΙ8 
οὗ Ἡθτθβγ. 

6 8 ο. 
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ΤΊ οῖπιο 1Ώ ὑῃ6 ῬλήΠρρίαη ΟΠ ΤΟΙ, απάἆ Ἠ]5 18 πΏοδο ΠαΩΘ 15 ποῦ σἴνεη, 

ἐν βΙβηθει ἃ Ῥτοισ]Ώίῦ εοαπάα] οα ὑῃ6 (οβρο] ὈΥ ἰΠεῖτ ανατίοθ'. Έτοπι αἱ] 

Ρανοϊρα Ιου ἴῃ [Πατ οὐἴτὴθ Έο]γοατρ οχοπεταίος πο ορτθαί 

Ῥοάγ οὗ ἴμο «Ἠπτοῃ. Ἠο Ίας μιμοῦ Χπονπ που Ἠθατὰ οἳ αΠΥ 

ΒΌΘΙ νο ἴῃ ]οδο ΠΙΠρρίαη5 απηοησ πΏοπη ού Ῥαπ] ]αρουτεά, 

Ῥοαδρίϊηπσ οὗἨ {Πεπα ἴῃ 811] ὑπ6 οΏτιτο[ες, δῦ ἃ πρ ΘΠ Ἠ]5 ΟὟ 

ΠΙΉΎΤΙδ, Ίνα5 ποὺ γοὺ οοηνογίθα {ο Οτι”. Ἠο {γαβδῖδ {π6 οβεπά- 

1 δ τι, Ῥο]γοατρ αἴτει ϱρεα]ίης οἳ 8411] ἰτοαβ]εβ (ἀρχὴ πάντων χαλεπῶν φιλ- 

[86 οχίτηθ οὗ Ὑαἱοπςβ 8445, «οπεο 1ΐα- 

ᾳαθ τος αὖ αὈξίποεαθίςδ 80 ατατ]α οὗ 

1015 οας{1 οὗ ΥΤεταςθΒ...ΡΙ αα]5 που 805- 

{ηποτ]ῦ 56 80 ατατ]α, αΏ Ι4ο]ο]αίτία 

οοἰπαπϊπαΡρ]θατ,  Τηο οτίπαθ οὗ 8168 

απᾶ Ἠ15 {ο πας ἀοα 1655 ατατῖοθ, ποῦ 

οοπουΡρΙβδοθΘηΘΘ, 858 ἴπθ Ῥ88β8Ρθ 18. 116- 

απεπ{]γ Ιπίογρτείεᾶ. Τη 58 4, 6, 'ατᾶ- 

θα 18 πο ἱταηξ]αίΙοη οὗ φιλαργυρία; 

δια {15 πας ῬτγοῦαΡΙγ {π6 ποτᾷ αβεᾶ 

ἵη {19 οτῖσίπα] Ὠθτο. Βαῦ οτοη 1 {16 

τθε]ς μδᾶ πλεονεξία, 15 15 ἃ πα]δία]κθ ζο 

ΒΙΡΡΟΡΟΘ ἔλαῦ {815 ποσὰ τετ βρη ῆθβ 

ἑππο]μαςΙ{Υ᾽ (566 {πθ ποίθ οἳ Οο1. 111, 
5); απᾶ {86 ἰδοὺ ἴλπαῦ Ῥοῦμ Ἡπβραπά 
δα πο πετ ρα ΠΥ οἳ πο ογἴπιθ 11 

ᾳαθβίῖοη Ροϊπίβ τα{Ίεχ {ο ατατίοθ (85 η 

186 9859 οὗ Απαπίας απᾶ ΒαρρΗΙτα) {απ 
{ο Ἱπιρατίγ. ΤῊΘ ποτᾶ “ οαβ{1᾽ Β6ΘΠΙ8 

{ο Ἠαγο πη]ρ]θᾶ πο οοπιπιθηίαὔοσς; Ῥαΐ 

ετεη 1 {πο οτἰρῖηα] Ἱπετθ ἁγνοὶ απά ποῦ 

καθαροί, 10 ταϊρΏῦ 5011] αΡΡρΙΥ {ο βοτάϊᾶ 

απᾶ ἀἱβηοποεί σαϊηπ. [5 τι56 οὗ ἁγνὸς 

ποπ]ᾶ τοὺ 6 πηπαίαγα] ετεη 1 ἃ ηθα- 

{πει τιον (6.5. Ἐϊπᾶ. Οἱ. 11. 21 ἁγνὰ 
κρίσιθ); απᾶ ἴ]ιο Αροβί]ο’5 ἀεπαποϊαδιοι 

οἳ οοτείοιβηθΒΒ 88 Ιάοἰαίτγ ({ο ΘΗ 

Ῥο]γοατῥ τ6ί6ΥΒ 1η ο οοη{εσ{) πια]κθς 16 

ἄοτβ]γ αρρτορτία{θ Ἠστθ. 'Οοτταρ{ίο) 

18 8, ΟΟΙΩΗΠΙΟΠ Β7ΠΟἨΓΙΙΘ ἴον Γταπᾶ. ΟἹ 

[86 οἴπογ Παπᾶ «τετασθβ’ 15 ᾳπΙζθ οτί οὗ 

ρίαος, 15 οοποαρίβδοεηοθ πας Ιπ{εηάεᾶ. 

Τη οοτγθοῦ ΙΠζεγρτείαδΙοη 1ΠΑΥ 9 

1η[ογγθᾶ 8150 ἔγοπι οἴῃ6υ ΕΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ 1η 

ἴμο Ιο[ζεγ. Ῥο]γοβτρ 56ΕΠ18 {ο Ἠατο Ὠαά 

[86 ογἵπηο οὗ Ὑ8ἱθπς 1η Ἠϊ5 {ποπρΏίς 

ν/ηθη 1Ώ 81. 681116Υ Ῥαεβ86ο, ὃ 4, ΒΘ ἆε- 

οἰαγθβ {]ιαί ΄ αταγῖορ 15 {πο Ῥεσιηπίηρ οὗ 

αργυρία); 8πᾶ ΘΗ αδαϊω 1η ΘΠΊΠΙΘΙ- 

αὖῑηπςσ 119 απαΠβοαίΙοηβ οἳ ΡτθβΏγίθΓβ 

(5 6) Ἱοθ βἰαΐε ὑπαὺ αγ πιαβί παπά 
8ἱοοῖ ΟΙ ΘΥ6ΓΥ {ογπι οἳ ΥΑ2106 (µα- 
κρὰν ὄντες πάσης φιλαργυρία). Τηο9 Μα- 

οεάοπίαη οἩπτομθς η δύ Ῥαπ] {πιο 

πετε 85 Προτα] α5 {Ἠα7 πετθ Ῥοο: (2 ΟΟΥ. 

νι, 1---9). τοθᾶ οὗ πεα] πας αΏοτπί 
{1 Ια5{ οσίταθ {λαῦ {ματ οοτ]ᾶ Ὀο οἹαχσοᾶ 

ΜΠ. Τηετθ 18 ΠΟ ΤΘ8ΒΟΏ {ο ΕΠΡΏΟΒΘ 

ὑιαί ἐπεῖτ οΏαταοίθτ ηαᾶ ΠΟ] οπαηρθᾶ 

σι] ἃ βἶηπσ]θ ροηοεταθίοη. Βαΐὖ ἃ ηο- 

ἰαρ]θ οχοερ{ίοπ δᾶ οοουγυθᾶ δὖ Ῥη]]- 

1Ρρ1; απᾶ, ὑμβουρῃ Ῥο]γποατρ ἀῑδίιποῦ]γ 

ἰτεαίςδ 15 88 ΑΠ οχοεορίοη απᾶ δοαπῖβ 

ἴηο ΡΗΙΗρρίαη οἨπατο] 88 ἃ Ῥοᾶγ (5 11), 
χοῦ 10 παϊατα]Ιγ 1εαᾶς Ἠϊπι {ο ἆποα]] οη 

[16 Ἠοϊποπςπθβς οἳ {815 511. 

'ΤῊΘ Π 8106 ' Ὑα]οηΏβ᾽ ΤΟΥ͂ ΒΟΙΏΘ ΥΘΒΡΟΠ 

ΒΘΘΠΙ5 ἴο Ἠατο Ῥ6επ 1τοαπθηὺ ἴῃ Μ8οε- 

ἀοπῖα; ῬΘΥΒΔΡΒ Ῥεοααβο 15 Ἠαᾶ Ῥθεπ 

Ῥογπ9 ὮΥ 5οΠ1θ Ίοσα] οε]ερτῖέσ: 566 ΤοΥ 

Ἰηβδίαποθ Ῥοεοξ] πο. τοόο (αὐ ΤἩ6ββᾶ- 

Ἰοπίοᾳ), πηθυθ ἰδ οοσπτβ ἑοσοίμοτ ΠΡ 
ΘΠ. οοχήγηοῦ Μαοθᾶοπῖαη ΤΒΊΙΘ 

(Δοὐβ σχ. 4), Οὐαλὴς καὶ Σεκοῦνδο.. 10 

15 {οππᾶ 8150 ἵπ Α11ΟΙἨ6Υ 1ΠβοτΙρῇΙοη αὖ 

Ὄταπαα, (Ώταβοβοιβ) ἵπ Ῥετιοῦ (Ώευιο 
Ατο]ιέοῖ. τδ6ο, 11. Ὁ. 73); απᾶ ἴῃ α ἐμιτᾶ 

απά ἃ ἑοατίῃ αἱ ΡΩΙΠΡΡ! 1156]ξ, ραρΗβΏεᾶ 

1η Οοπβίπόσγ 1. Ῥ. 21, 1188. Ατο]ιέοϊ. 

Ῥ. 101. 

386 1 “Το αραβ Ιαροταντίό Ὀοεβίιβ 

Ῥαυ]ας, ααἱ οβΏς ἴῃ Ῥεϊποῖρίο θρίβξοςν 
οἶας: ἆθ τοδῖς εἴεπίπι ρ]οτίαίασ ἴῃ ΟΠ]- 

ηΊραβ εοο]εβῖῖς απο Ώοεαππι βοἱ πα 

οοΡποτοταΏ{, πΟ8 ΑΠ{6ΠΙ ΟΠ απ ΠΟΥ͂Θ- 

ΤΑΠΙΠΒ.᾽ 
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615 711 Ῥο πα]Υ Ῥοπϊθοπί: απἀ Ίο οοαηθε]ς ἔλμο ῬΠΙΠρρίαης {ο 

ἰχοαῦ {Ώαπι, ποὺ α5 οηθτηῖθ5, Ραὐ ἃ8 ειτίησ ΠΙΘΠΊΡΕΙΕ. ΤΠΟΥ ατα 

Υ76}} νοιςαά 1π {πο εοπΙρίατας”, δη 5011] ποὺ ποθᾶ {ο Ῥο τοπιϊπάσά 

που ὑλο ἁπῦγ οἵ σεηί]οπεςς απάἆ {οΓΏθαταπορ 15 θη{ογοεά {]ιοταίη. 

Αὐ ἐμ «οπο]ΠδΙΟΠ, Ίθ ΤΘΙΘΙ5 {ο οετίαῖη ραγίηπο ΙΠ]αποίίοης οἱ Οοποῖα- 

Ἰρηδύϊαβ : ο οοπιρ]ῖθς ὙΠ ]αῖτ ἀεβῖτο απᾶ βοπζ5 οορίθ5 οὗ ραν 

ὑῃοβθ Ιοὐῦοτς οἵ {πο τηατίγτ γγΒΙο] αγθ 1Π Ἠϊ5 Ῥοββθβδίοη: Ὦθ οΟΠη- 

πιθηάς {ο ὑΠ|6 11 οΏτο ΟΤ65σθ8Η5, {86 Ῥεατετ οὗ {Π6 αρῖςέ]θ, πο υ1]] 

Ὦο αοοοπιραπ]θά Ὦ7 15 βΙ5ΐ6, 

ΙΒ 016 ποῖσθ ο ΒΠΙΠρρίαη ΟΠ το π]αγ Ῥο 58] {ο Ρ855 Τιαΐου Ἠ19. 

οιῦ οἵ βρη. Έτοπι πο ππρ οἵ Ῥο]γοατρ 108 ηαΠ]Θ 15 Υ6ΓΥ τατε]γ Τα ρρι, 

πιεηοηθᾶ ; απά ΒΟΔΙΌΘΙΥ α 5ἶηπσ]ο {αοῦ 15 τοοοτάθα γγ]]οὮ ἑΠτουης 

ΑΠΥ Ηρ]ῦ οι 105 Ιπύετπα] οοπάΙΙοη”. Έετο απᾶ ἴ]ιετο ὑπ 6 τηαπηθ 

οἵ ἃ ΏΙΠορ αΏρθατς 1η οοηπασΙοη ΜΙ ὑΠ 6 τοοοτάς οὗ απ εοο]ορί- 

αδί]οα] οο 011. ΟἿ οπθ οοσαβΙοη. 105 Ρτο]αίζο 5αΏεοτίρες α. ἆθοτος 

5 νιορσοτοη οὗ {Π6 πιοἰτοροΠμίαπ οὗ ΤΠεβρβα]οπῖσα”. ἘῬαΐ, ὑπουρἢ 

{Πο 56ο 15 5814 {ο αχΙδῦ 6γεη ἴο Πο ρτεδεπῦ ἆαγ΄, ὑπ6 οἵῦγ 1861} 

ηας Ῥθεη Ίοησ ἃ Ἡπ]άεγπθβ, ΟΕ 105 ἀαβίαοβοη ΟΥ ἆθοαὗγ πο 

τ6οοτᾶ 15 οἴ; απά απποπσ 105 τα]ης {ταγε]]ετς παν Ἠη]ιογύο {αι]οά 

ἰο Επά δὴν ΟΠτίσήαη ταπιαῖης”, ΟΕ ο οἩατοῃ ὙΥΙοἩ 5ίοοά 

{οτεπιοδῦ απηοησ 811 πο αροδίο]ιο οοπιπηπ1{165 1Π [10 απά Ίογο, 

10 ΤΩΔΥ͂ ΠΗ{οτα]]γ Ῥο 5814 ὑΠαί ποὺ οηθ 5ἴοπθ ςἰαπάς προΏ αποίΠΏογ, 

106 νηηοἰο οαγθοτ 15 ἃ βΊσηα] πιοηιπησηῦ οὗ ἴ]ιο Ιηδοταίαδ]ο οουπ- 

5615 οἵ ἀοά. Ἔοτη Ιπίο ἴμαο ποῦ] γαδ]ι {πΠ6 Ῥτιο]ιζοδῦ Ῥτοπηῖςο, 

ἴπο Οτο] οἵ ΕΗΙΠΡΡΙ Ίας Ἰναά νηιποαί α Ἠ]βδίοτγ απἆ Ῥοτῖδ]ιας 

τὺ πουῦ ἃ ΠΙΘΠΟΤΙα]. 

1.8 12 “Οοπβᾶο 6ΠΙΠΙ ΥΟοβ Ῥεηπθ 6χΧ- ποιά αὐ ΡΕΣΠΡΡΙ, Ιπιρογαπάρας Οοηβία- 
ογοϊζαῦοβ 6559 ἴη βαοτῖς Η{οτίβ οὐ πμ] 

νοβ Ιαὐοὺ οἷο, 

1 ΠῊ τηεί[οτῖο οὗ Τετία]Παη (ἆε ΡΥΩ- 
807, 36, αυ. ατο. ἵν. 5), ΤΟ αΏρεα]5 
ΑΏΟΏΡ Ο{ἨοΥβ {ο {πο ῬπήΠρρίαη ΟΠ ΤΟΙ 

α5 5011 πιαϊπζαΙηῖησ {ηο9 Αροςί]θ)β ἆοο- 

{1} απᾶ τοαᾶίησ Ἠϊβ ορίβί]ο ραῬ]ΗΙο]γ, 

ση ἨατᾶΙγ Ὦο οοηριἆἀοτεᾶ οτιάσπορ, 

ἵποιςἩη {ο {Γαοῦ 1561 που ποὺ Ῥο 
αποβοποᾶ, 
πεη Ἠοος, ἄε σαι. Ο]ιγὶει, Ε)Πίρρ. 

οἷο. Ῥ. 176 (1825), βΡεαΚ6 οὗ ἃ οοπποΙ] 

ΡΠΤΙ.. 

{1η1 81115. Ἡθ οοπ{α5θβ ῬΗΙΠρρὶ τ 

ἘΠΙΠρΡρορο]ΠΒ. 660 Βοςγ. Η. Ε.Π. 5ο, 22. 

8 Ἐ]ανίαητβ, ΠΟ {α]οβ απ βοἰῖτο Ῥατέ 
αὖ ἴπο Ο, οἳ ἘρΗῆθβαβ, Α.Ρ. 431; 1α0ῦ. 
σοπο. 111. 456 οἷο. 

4 Τιο Ουίοῃ, ΟΥ. ΟἿ. τι. Ῥ. 7ο, ΡἱΥ68Β 

ἴ]ιο πατηθ οὗ 15. Ῥί5Ώορ π]αη Ίθ πτοῖο 

(1719). Νίοαϊο, Ποῖψ Εαδίετη ΟΠιτε]ι τ. 
Ῥ. 92, ΠΙΘΏΙΟἨ8 1ὔ αΠΙΟΠΡ θχἰβΙηρ 5868. 

ὕΤοιρ]Ἡ{ {ο οχοερῦ οηθ ΟΥ πο Ιπβοτῖρ- 

ποπ Ῥαρηβ]ιοᾶ ϱἶπορ πα Βτεί εάΙδίοι 

αΏρεβτθᾶ, 2ἱ5ε. Ατο]ιέοῖ. ϱΡ. οὔ, 97. 

5 
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ΟΠΑΒΑΟΤΕΗΕ ΑΝΡ ΟΟΝΤΕΝΤΡ ΟἿ ΤΗΕ ΒΡΙΡΤΤΙΕ, 

ΜΗ ΗΠ εχίειπα] οἰτοαπηδίαηποσ5, ΥΙΟ βασσοδύοά πι αρὶδί]ο, 

ερἰεί]ο, Πᾶν Ῥεεη αἰτεαάγ οχρ]αίπαοᾶ, Τὺ πιαςδύ Ῥο αδοτῖρεά {ο (ο 

οἶοβο Ῥετεοπα] τε]αῦίοης εχἰςῖησ Ῥείποαση πο Αροδίο απά 115 

οοηνετῦ. Τὺ τας ποὺ πτϊσθεη, κο ὑπ6 ἨἩγριςί]α ἴο {μα (α]αΐ1αἩς, 

ἴο οοαπίοταοῦ ἀοοίτίπα] 6ΙΥΟΙ5, οὐ, πκ ο Ἐιτσῦ ο ο Όο- 

τΙΏ{ΠΙαἨ5, 0ο οοττθοῦ Ἱτασα]ατιθθς οὐ Ῥτασίοςθ,. Τῦ εη{οτοθ Ὥο 

ἀιτοοῦ ΊεβδοΏς οἵ ΟΠατοΏ σονεγηπιαηί, (ποισα 16 πιαίε5 οαδααἱ 

ο1]αβίοη {ο ΟΠατοἩ οὔῄοσ5, Τὺ Ία75 ἆοπΏω πο ἀορτηδῦϊο αΥδίεπι, 

ΏιοασΏ Ιποιάσηία]]γ 1 τοίοτς {ο ἴἶιο πηα]θςίγ απἀ {πὸ ἨαπιϊΠαδίοπ. 

οἵ ΟἨτςέ, απά ἴο {πο οοηίἰταςί οἱ Ίαη απά στασο. 10 15 ἴμο βροῃ- 

{απθοας αἰύθεταπςρ οὗ ΟἨτίιδήαη Ίονο μα στααιάθ, σα]]οά {οτῦ]ι 

Ὦ} ἃ τεοεπί ἴοκοη ὙΏ]οὮ πο Ῥππρρίαης Ἠαά σίνθη οἱ ἰλαῖτ 

Ίογα] αξοσβίοι. Α5 186 Ῥιτο ΕΧΡΥΘΑΦΙΟΏ οἳ Ῥογβοπαἱ {εε]Ίπα, 

ποὺ ἀΙτεοῦ]γ ενο]καά Ὦγ ἀοοίτιπα] ου Ῥτασῦῖσα] 6ΥΤΟΙ5, 16 οἱο5θ]Υ 

τοδοηχΌίθ5 ὑῃ6 ΑγροςΏιος Ἰευίετ 0ο αποίμοτ Ἰοπάϊπσ οἩατοὮ οὗ 

Μαοοεάοπῖα, πΏΙοΏ Π]καπγῖδο Ἠε]ά α Ίατσο Ῥ]ασο ἵπ Ἠ]5 α[οσίίοης, 

ἴῃο ΕἸγϑὺ Ἠριδί]ο {ο ὑπ6 ΤΠεβεα]οπΙαπΒ. 

ΑΠεοίοη- Βαῦ {π6 ἘΠρρίαη ΟΠατοἩ πα Ῥουπά ἴο ἐπ6 Αροδίϊο ὮΥ 
9ἴθ τε]α- : ; . ὃ 
οπα τὴ ΟΙΟΒΘΙ {165 Παπ 6γεη ὑπ6 Τ]ῃεδδα]οπίαη. ἨΠϊ5 Ίαησαασθ ἴῃ αᾱ- 

ο ἀτοβδῖησ ἴ]ιο πο ἢδϑ, 1Ὁ 15 ἴτας, ΥΘΙΥ ΤΟΝ 1Π ΟΟΠΙΠΙΟΩΠ;Σ πο 

8Ώδοποο οὗ αρροαὶ ἴο Ἠϊ5 αροδίοµο ααἰλοτῦγ, ἴπο ῬρειναάΊησ 

ἴοηθ οἵ βαὐἱδίαοῦΙοΏ, 6εΥεη πο Ἱπαϊν]άαα] εχρτοςδίοη5 οὗ Ίοτο απά 

Ῥταϊδο. Βαυὺ ἵηπ {πο Ἐλιδίο {ο πο ῬΠΙΠρρίαης {ο Αροςύ]θς 

οοπηπηεπάα{Ίοη 15 Ίηοτθ ἸαγίδΏ, α5 Ἠϊ5 αΠεοίίοηπ 15 ἆεορετ. Ἠε ἢ 

αὐΐθιβ πο πηϊδοϊνίησς οἱ ἰΠαῖγ Ἰογα]ῦγ, πο »ηβρίοῖοη5 οἱ {αΐ5ο ἢ 
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ΟΠΑΔΑΒΔΟΤΗΕΒ ΑΝΡ ΟΟΝΤΗΝΤΣ5 ΟἿ ΤΠΝ ΒΡΙΡΤΙΙΗ. 

ῬίαΥ, 11ο ταρτοβοΏοβ οἵ ἀϊδοτάσι]γ Ηνίηπςσ, πο πατηίησς ασα]ηςί 

ϱΤΟΒΦ6Υ 8115. ΤῸ ο ΤΠ ΙρρίαΠ5 ο Ἰαά οἴνεη ἴμο 5ατοςί 

Ῥιοάσαο οἵ οοπῃάσπος πυΠΙοῖ οοπἰά Ὦο σἵνεη ὮΥ ἃ Πϊσῃ-πιϊπάαἆ 

απά 5οηβΙνθ πηαΏ, {ο ΠΟΙ 16 πας οἵ υπο Ἠϊσῃορδί Ιπγρογίαησθ 

{οτ πο βᾶῖκα οἵ {Πο οτοαῦ σα15δο γιο] ἢ6 αἀνοσαίθά {ο αγοῖά {ῃ68 

]]σ]θαοδυ Ῥτεαῦ] οὗ 5α5ΡριοίοΏ, απά ἩῆΠοξο ποᾷνος ποανετίῃο]οςς 

΄Π6ΙΘ ἨὨαΙΤΟΜΙΥ 5οαππεά απά ταπδογαρα]οιβδ]γ πιϊργορτεδοηίας. 

Ἠο Ἰαά Ῥ]ασεά Πϊπιδε]ί απάαετ ῬεσιπίατΥ ορΠΗσαίίοης 0ο Ποπ. 

Πο αἱπιδ 5επύ {τοπ ΤΗΙΠΗΡΡΙ Ἰαά το]οναά Ἠ]6 πναπίς ονεη αὖ 

.ΤΠρςςαἱοπ1σα. 
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Ὑοῦ ονοη δὺ ΡΠΙΠρρί ποιο γα οπθ ἀγαθοῖς {ο 5 σθ- ατα 

Γποτα] εαλε[αοίοη. Α αριτιν οὗ βίη Παὰ αρταιησ τρ ἴῃ {πο τὶ 

εἨατο]; Ἡ {θτο σοῖο ποῦ ΟΏ6Π {θαάςδ απᾶ Ῥαγίςς, ἴμοταο Ἱνογθ ΕΒ ΠΡΡΙ. 

αὖ Ἰραβὺ ἀιδραίος απἀ τινα]τίο. πο ἀἰΠετεποες το]αίοά ποὺ {ο 

ἀοοί]πα] Ῥιαῦ {ο 5008] απαδίοηςδ; δα, ση] θαοῇ θασοτ]γ αἃδ- 

εοτυεά Ἠ]5 ο/η ΤοβΙ{ΙΟΏ, 640Ἡ Β6ΥΕΤΥΑΙΙΥ οἰαϊπιοά ἴῑαο ΑῬοβί]θ 

᾿ϱγηπιραύμ]ο5 ἔοτ Ἠήπαβο]/. 

οὐ Ῥατ] ειερς {οτνατά {ο ο͵θοὶ {ο στοπΊηπσ ἰσπάσησγ. 8ὲ Ρατ] 

Τη] ο ἆοες ση οἰαταοοτιδίο ἀθ]ισαογ, ΒΟ Κιπρ ποὺ 1685 

απάᾶ τιτα]- 

{15 ρτοτ- 

ΒΌΓΟΙΥ Ὀθοαιςο Ἡο βἰτ]κος {ογ ἴλο τηοϑὺ ρατὺ Ιπάϊτοοί]γ. Ἔσο [88 βρί τ. 
᾿Ῥορῖης ὮΥ ΠἨϊπίίησ {ο {λποπι ἴ]λαῦ Ἡο 15 πο Ῥατίρδαἃ: Ἡο οβοτα 

΄Ὅταγοις απά ἐμαπ]βοϊνίπος {ο αἷΐ; Ἡθ Ἠορος πο] οἵ αἴῑ; ο 

Ίοοί5 αροη αὐ 5 οοπΙΡαΠΙΟΠΒ 1Π οταοθ; 15 Ἠθατί 7οαΓης α[ίογ 

αἴ τὰ Οητιβῦ ὁσβθᾳδ. Ἡο οηἰτοαῦς (Ποπ ]αΐογ οἨ, {ο 6 “βίθδά- 

ἴαϑὺ ἴῃ οπθ βΡρϊτ{, {ο “βα]νο {οροΐ]οτ τὶ οης ταϊπα {ος {Π6 

{10 οὗ {ιο (.οβρο]  Ἠο Ἱππρ]ογες επι ὈΥ 81} νο ἆθαροςί 

.Ολτὶδεῖαη. οχροτίθησθ5, ΕΥ̓͂ αἲ] ὑαεῖτ ἰπαοδῦ παύιταὶ Ίπρι]ς65, ἴο 

“06 οὗ οπς πι]πς” {ο ΄ ἆο ποίῃϊηρ' {τοπι Ῥατῦγ-ΒΡΙτΙῦ ΟΥ {ΟΠ} γαΙη- 

σ]ουγ. Ἠανίπο Ρ]]οά αρ Ρηταξθ προῦπ Ρ]ηταβο” 1η {ο “ (αα{ο]οσγ 

οὗ εατηθβύποςς ο Ἠο]άς οαὺ {οτ {Π61Γ οχαπιρ]θ. 4π6 “τηἰπά οἵ 

Οήςί, πιο, Ὀοΐπσ Ἰ]σ]οι {Παπ 811, μθυθυ 6 1055 ἀῑά ποῦ αδδετί 

'Ἠις ἀϊνίπο πια]αδίγ, Ὀαὺ Όθεαπιο Ιού]οδύ οἱ ιο Ιομ]γ. Το- 

γατάς πο οἶοδο οἵ {π6 ορὶς]ο” Ἡο τεύιτης ασαίπ {ο ὑπ6 βΒαὺ- 

1. Ῥοο {186 ϱἰπᾶ]εᾷ ταρείοη οὗ πάντες ανα. 

ἴῃ {1θ ρΡ0ταρταΡῃ 1. 3---Β. 4 ἵν, 2 84. 

31, 4]. 

Γ----2 
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Ππᾷ]τοοῦ 
ΥΘΙΘΥΘΊΏΊΟΘ 
1ο ἄοο- 
{τΙπ8] 61- 
1ΟΣ, 

Α,βοηςθ 
οἱ ρίαπ 
1η 1μθ 
ερὶβ{1ο. 

Βἰτιοίατθ 
οὗ ἴ]ιο 
ερὶβ{]ο. 
1. 1-ττ 1. 

ΟΗΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝΡ ΟΟΝΤΕΝΤΡ ΟΕ ΤῊΝ ΕΡΙΡΤΙΕ, 

θοῦ; απᾶ στο 15 Ίαησιασο Ῥθοσπιος Ίπποι ἀεβηῖίε, Ηθ 

ΠΙΘΠ{ΙΟΠΦ ὮΥ παπιο πο Ἰαᾷ195, Ἑποάϊα απά ἈῬγηΐγομθ, πΏο 

Ἠαά {α]κοη ἃ Ῥτοπιίπαπί Ῥατῦ ἴῃ ἴμοςο ἀΙβεοπρίοης; Π6 8515 {Ποπη 

{ο ο τοοοποῖ]οά; απᾶ ο Ἰπνιίος πο 816 οἵ οἴμετς, οἵ Ἠ]5 τας 

γο]κο-{ο]]ονν, οὗ Οεπιεηί, οἵ ο τος οἵ 115 {ο]]ου/-Ιαβοιίοβ, 1Ώ 

ορηιοπίάης {]]ς τοοοποϊΠαίῖοη. Ἡο πτοες ο ὮΠΙΠρΡρίαηΒ 66Π6- 

ΓαΙΙΥ {ο οχΏΙβῖθ {ο ὑπ6 που] ἃ βροοίασ]ο οἱ /ογθεαγαπεθ'. Ὠσο 

τοη]ϊπάς ἴποπι οὗ ἴμο Ῥθᾶσθ οὗ (ο, πΏῖοὰ 5ππρ8δ5ες αἱ] πε 

ὑποασ]Ώῖς οὗ πιαπ. δ οπ{χοαῖς ἴμεπι Ια5ί1γ, ὮΥ 81] ὑπαὺ 15. ποΡ]α 

απά Ῥοσυι αι] απἆ σοοᾷ, {ο Ώσαι απἀ ἰο οΡ6Υ7. 17 ἴλπογ ἆο 015, 

ἴπο (ο οἱ ρεασθ ν1}} Όα σα] ποπ. 

ΟΕ 6Γτοίβ ἴῃ ἀοοίτιπθ ἴ]ετο 15 ποὺ ἴμο {αἰπίοςὺ ἴχαςθ 1Π {868 

Ῥμιλρρίαν ΟἨατοΏ. Τη οηθ Ῥ8βδασο Ιπάθεά, πεχο {9 Αγροβί]ο 

{οισ]μοςδ αροη ἀοοίπα] »αῬ]εοί5, Ίο ἴαίζοδ οοσβδΙοΏ {ο πατη 15 

οοηγογί5 ασα]ηςί «πο απἰασοπ]δύιο γρερ οἳ εΙΤΟΙ---)πάαϊο {οτ- 

ΠΠΒ]15Π1 οἨ ὑπ οηπς Ὠαπά, απά ΑπΠΟΙΙΙΑΠ Π1οθΏδο ΟἹ ἴΏο οὐ Υ. 

Βαυὺ πη]]ο ἀοϊηρ' 580 Ἡθ ϱἶνεῦ πο Ἠ]Ιπὸ Παῦ ἴΠθςο ἆαπσετοιβ 

ἰεπάεποῖθς ποτο αοὐπα]]γ τς αἴποησ {]ατι. ΤΠ πατη]ης ΑΘΘΊΤΙ5 

{ο Ἠαγο Όσοι βιρροβϑίθα ΡΥ οἰτοιπιδίαηςςες οχἰατπα] {ο ἴμο ΕΠΙ]- 

1ρρίαη Οπτομ”. 

Οἱ ρ]αη απά ατγγαησεπιεηύ ἴ]θτο 15 6ποη 1655 ὑβδὴ ἴῃ ού 

Ῥατ] Ἰούύοτς σοποτα]1γ. ΤΠο οτΙσίη απἆ τηούϊνο οἵ ὑπ6 ερὶδί]ο 

ατθ Ἠατά]γ οοηφιςοηῦ 1 ΔΩ βγςίεπιαί]ο ἰτεαπιεηί, Α5 1Π ἴ]α 

Φθοοπά Βρὶεί]ο {ο πο ΟοτΙη(ΠΙαἨΒ, πο (οττεπί οἵ Ῥεγεοπα {θε]- 

ης 15 ἴοο 8ίοησ {ο ΒΌΡΤΩΙῦ {ο ΑΠΥ βπο] τορίταΙηί, Ίνεη {Π6 

ὑτοσίο]ά ἀνίδίοη Ιπίο ιο εχρἰωπαίοτγ, ἀοοὐτ]πα], απἀ..μοτία- 

ἴου Ῥοτίίοπς. ὙΠΟ πιαΥ σ6Π6ΓΗΙΙΥ Ϊγ δ ἀϊβεοιησά ἴῃ ]ῖς εριδί]ᾳς, 

15 οῬ]{μογαίέοᾶ Ίστο. 

Αὐ ἴῃο 6αΠ10 πιο {λο ουονύμῃ απά βπούατο οἵ ἴμο ορὶ- 

5016 π]αΥ Ῥο ἐτασεά πζι {ο]εταὈίο οἸοατηθβ. ΑΠετ {Π6 ορεηῖπο 

εα]αζαζῖοη δὴ ἐΠαπ]κεοίν]ης, νγη]ο]ι 1Π πο ΙΠεηςΙῦΥ οἱ 15 αίἴεο- 

Ώοη Ὦςθ Ῥτοίοησ5 ἴο δὴ απιδααὶ οχἰςηὀ, {πο Αγροδίιε αχρ]αῖης 

1 ἦν. 5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω {15 ερίεῖ]ο, ἐποὺ ἐπ ΡΗΠρρίαν ΟΠ τ ΘΗ 

Κ.Τ.λ. 866 {Π6 πιοῖθ {πῃ 00. νὰ 8 ποὺ σεῦ {αϊπιεᾶ Ὦγ οαᾶαίρπα, απᾶ 

3 Βολῖπή, ἄῑς Ο]ιγὶφε]ίο]ιε ἄεπιοϊπάεει  Ίἴλπαί ἐλεᾶἱβραίθςπτοτο βοοϊα]ταί]ιθυ ἔαι 

Σ]ἱρρί (2τῖοὮ 1833), ἄθοῖᾶςβ αἴἴετα ἀοοίσ πα]. ΤΗϊβ τοβα]έ Ίας Ώθεη ϱ6Π6- 

ὁατοῖι] οχαπηήπα{ίοη οὗ {86 ρΡαγροτῦ οὗ τα] αεοερίεᾷ Ὦγ πιθτθ χθοθηξ ΤπΤΙ{ΘΙΡ. 



ΟΠΑΠΒΑΟΤΕΗΏ ΑΝΡ ΟΟΝΤΕΝΤΡ ΟἿ ΤΠΕ ΕΡΙΡΤΙΙΗ, 6ο 

115 Ῥεγεοπα] οἰτοιππηβίαποςδ; ἴπο Ίτοστεδ οἵ ο (οβρο]ἱ 1ῃ 1. 12--26. 

ΈἩοπιο; ἴπο τινα]τγ οἵ 15 απἰασοπη]ςῦ5 δηθὰ ἴῑο Ζθὰ] οὗ 5 αἆ- 

Ἠρθτοηπίδ; 18 ΟὟ Ίοραβ απἆ {θαι. Ἡοθ (ση γσθς 15. οοἨ- 1, 27--ἰϊ. 

γετίς ἴο απΙῦΥ 1Π ο βίοησ τοϊθεταῦνο Ἰ]αησιασο ΠΟ Ίας ν 

Ὄθοι αἰτεαάγ ποίϊοθα. ΤΠ]5 Ἰοαάς Ἠϊπα {ο ἆγγο]] οι {86 Ἠιιτηί- 

Ὁ οἵ ΟἨτιε, α5 ο στοαῦ οχεπηρίατ; δηα {86 τϑίθγθῃοθ 18 

{ο]]οπεά αρ ὮΥγ ἃ {οπ σοηοταἰ ποτά οἱ οχ]οτίαοη. Ἠείπτη- 

ἴῃ {Τοπ ὑ815 ο Ῥεγδοπα] πιαὐίθτς, ηθ τε]αῦες 815. απἰ]οϊραίοη 11. 17---3ο. 

οὗ ἃ 5ροοᾶγ τοοπδο; 15 Ῥαχροδο οὗ βϑπάϊηρ ΤπιοίἩΥ; {ο 

τοσεηῦ 111Π655 απά Ιππηθά1αΐθ τοίπτη οἵ Βραρητοάτίας, 

Ἠετο ὑπ Ιεῦΐζαοτ, 5 οΓΙσΙπα]]γ οοποθιγεἆ, 86εΠ15 ἀτανήηπσ {ο 

ὃ οἷοββ. ο οοπηπηθησθς5 πΠαῦ αΏρεατς Ίο α Ῥατίίησ ΙΠ]αΠοίΙΟἨ : Π. τ. 

“Ἐππα]]γ, ΤΩ Ὀτείμτεη, {τεγγε]] (τα]οίος) 1π πο Ίοτά. “ΤῸ 580 

ἴπο 5απηθ {μ]ησς” Β6 αἆάς, ΄{οτ Τὴ6 15 ποῦ 1βοπΠ1θΘ, 116 {ο γοι 

10 15 5816. ο γας Ιπζοπά]πο, 16 που] 866ΠΏ, αἲτετ ο ετίησ {115 

αΡοΙοςΥ ΟΥ̓ πναγ οἵ Ῥτείαςθ, ὑο τοίθτ οπΏοθ Ίηοτθ ἰοὺ {61} ἀἴδδεῃ- 

8ΙΟΏ5, ἴο 54Υ α {ον ψογάς 1Π αοἰκποπ]εάσπηεπῦ οἵ αι σ1ῇ, απὰ 

ὕθη ἰο οο5ο. Ἠστο ἨοπενεΓ Ὦθ 86ΕΠ5 {ο Ὠανο Όθεη 1ΠίΕΓ- 

ταρίθά’,. Οπουπιβίαηοθς οοσατ, ΨΏΙο τασα]] Ώϊπα ἔτοπι {ηοςο 107- 

{α] αβεοοΙαδΙιοΏς {ο ὑῃ6 οοπΗ]οῦ 10 απγα]ῖ5 ἨΙπα πΙυποαῦ απά 

πΏΙοὮ 15 {πο στοῦ ἰταὶ απά βοιτου οἱ Ἠ15 16, ο 15 ΙΠ{ΟΓΠΊΕς, Τπέσγγαρ- 

Ὑ6 ΤΠΑΥ ΒΌΡΡΟΒΘ, οἱ 5οπηθ {65Η αἰθοπιρύ οἵ πο ο αάαϊζοτς 1η ἐῃ 8 Ἐμένα 

ΤΩΘ ΤΌΡΟΙΙΒ ο ὑμνγατῦ δ αΠπΠογ ΠΠ, δ αὺ, 1 {μεγ α]ιοπ]ά Ροσίοῃ. 

Ἰπίοτίοτο δὖὺ ἘΠΙΠΡΡΙ ἃ5 ὑμ6 0 σγϑῖθ ἀοϊῃρ' αὖ ὮΏοπθ, απά {ατηρου 

1 Ἐπα]ᾶ, ἄἱο οπάζδε]ιγεῖθει εἰς. Ὁ. 448 

βᾳ., Π88 οκρ]αϊποᾶ ση] οεἸατασοίοτῖβίϊο 

ΠβῖρΗ{ πο εαάάεπ Ππίετταροη απᾶ 

βαρβεαπεπῦ Ιεηρίπεπίησ οἳ {πὸ ]αἱΐετ. 

1 5ποπ]ἆ Ῥο ἀἱβρορεᾶ Ἠοπετοχ {ο πηα]ςθ 

86 Ῥχθα]ς ποὺ α[ί6ι 11. 3ο τι Ἐπνα]ᾶ, 
Ῥα0 ἴον 11, 1 τι ατούϊ 8. 
1 οδησιοῦ αστοῬ Ὑ {11θ {0ΥΠ16Υ 11 16- 

16υτῖηρ ΠΠ. 17, 18, 19, 50111 {ο απᾶαῖο {οτ- 

Τα δ βγη ταἴ]ιοΥ {απ {ο Απηιομηιι ϱΧ- 

6658. 69 {πὸ ποίεβοπ{]ο ἐπ]τᾶ εἸαρίοτ. 

16 ἨΜογπθ, Τατ. δασΥ. 11. ῬΡ. 332, 

343,) Βαρροβίοα {λαῦ ὕπο 1ϑὐθουβ νεο 

; οοπαῬϊπεᾶ 1ῃ οἳσ Ἐρῖβί]θ {ο ο Ῥ.1]10- 

ΡΙΔΠΒ, οΟΙΗΠΙΟΠ{Πς ΟΠ ἴμο Ῥ]ατα] ἴπ 

| 

| 
Ἵ 

Μοτσθουοιὶ 

Ῥο]γοατρ (8 3, ὃς καὶ ἁπὼν ὑμῖν ἔγραψεν 

ἐπιστολάς); δηἃ ἩΘΙΉΥΙΟΗΒ (ργοῖ. Ῥ. 31 
βα.), οαγυγίηρ οπῦ 11θ 6απιο 168,, 5110- 

Ῥοβοαᾶ ἱ. τ---11. 1 ἐν κυρίῳ ἴο Ῥο συϊ θη 

ἰο ὑπ ΟΠπτοΏ ροηθτα]1γ, απᾶ 11. ο τὰ 

αὐτά---ἀν. 29 ἴο {μ6 τ1]6ΥΒ, 11ο οοΠ- 

ε]πᾶϊησ τοβθ8 1τ.21---23 Ῥεΐπρ 119 Ο61056 

οὗ ἴλο {οΥΊ16Υ Ιθὐίοτ. Ἠθ παβ αηβποτεά 

ΡΥγ σ.Ε.Ἐτατςο ββετί. 4 τα. (Ἠοσίοπη. 

1811). Ῥαπ]ας, Ηείᾶεῖὀ. “αν. Ῥ. 7, Ὦ 

7ο (1812), αἀορίεά ο ἴλεοιν οἵ 
Ἠοϊηπτίσ]β, πιοᾶΙγῖηρ 16 Ἡοπογοτ ὮΥ 
πηα]ίησ πο οἶο5ο οὗ ἐμθ βεοοπᾶ ἸΙθίΐοτ 

ἴδον 11. ο Ιηδίθβᾶ οὗ 11.29. 8366 Ἠοος 
ἄς σαι. 6]ιγὶε:. ΡΜ]. οἷο. Ὁ. 54 86. 
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11, 2---Ι1Ο. 

11. 12-21. 

ΒτῬ]αοῦ Τθ- 
Βατηρᾶ. 

1. 5, 3. 

ἦν. 4- . 

1τ. 8, Ὁ, 

γ΄. 10---20. 

ΟΠΛΔΕΔΟΤΕΕΒ ΑΝΡ ΟΟΝΤΕΝΙ5 ΟΝ ΤΗΝ ΕΕΙΡΤΙΗΒ, 

πηΜἩ {86 ΔΙ απά Ιογα]ῶγ οἱ Ἠϊ5 οοπγοτςῖ ΤΕ {815 ἐμοασλύ 

γγθἰσἸίησ οἩ 15 αρίτῖό 119 τοδαπιος 15 Ιούέο. ΗΓ Ῥίάς ὑπὸ ΕΠΙ]- 

Ἱρρίαης Όρπατο οὗ ἴ]ασο ἄορβ, ἴλοςο Ῥαδο αγίήραης, ὔλαςδθ τηπ{]- 

Ίαΐοις οἱ {μ6 Πο5α. ΤΠ5 ]οωάς Ἠϊτα {ο οοπίταςὺ 5 {εασμίης ἢ 

ἐ]ιοῖτς, {π6 ἔταθ οἴτοαπιοϊβίοη τ] {Π6 {859, [Π6 Ῥούπετ οἵ {αὶδ]ν 

γη {86 ΙποβΊοΝοΥ οἵ ους. Βαῦ ἃ εααΏοη 15 ποοᾷθά Ίοτο. 

Ῥ/ατηεά ος ἐ]ο αΌγες οἱ {οτπια]δπα, τη]σΏῦ ὑΠ6 Ὺ ποὺ ΡῈ 5ιγερί 

ΙΠῇο {ιο νοτίοχ οἱ Ιοσης5ο Τ]οτο Ἱπατο ἴποβθ, πο Ρτοίοςδοά {ῃ6 

ΑΡοβί]ο ἀοσίίπο Ῥαῦ ἀῑά ποὺ ὉΠ Π15 οχαπιρἰο; Ὑο αγαϊ]οᾶ 

ὕλοπωσο]γος οὗ 15 ορροβίδϊοπ οὗ ϱάαϊσπι 6ο 707 {πο Ποσηίϊοας- 

Ώρες οἵ Ἡσθαίλεπίδια; Πο Ἰοιά ῑαί, Ώεσααςθ “811 πρβ Ίποτο 

Ἰωνία], Πιοτοίοτο “811 ἐπσς θυ οχροάϊσηπῦ’; Νο ποπ]ά 6ύΥθη 

ἐοοπίπαθ ἴῃ δα ὑμαῦ οταοο πηϊσ]ύ αροαπᾶ. πὸ ἀοοϊτιπο οἵ 

ἔλθῃ, Ἡο πτσος, ἄοθς ποὺ βαρροτύ {118 Ἰηίθτοποθ; Ἠ]5 ΟΠ ος- 

απιρ]ο ἆοθς ποὺ οοαηίεπαπησο 16. Μοτα] Ῥτορτοςς 15 {ο οῬ]σαἹοπ 

οὗ ἴμο οπο απά {88 τι] οἵ ὑμ6 οἴμετ, Το ἃ οπιτοὮ Ρ]απῦθά 1ἨΠ 

ἴηο πη]άςὺ οἱ α Ἠεαίμαη Ῥοραἱαθοη ὑ}15 Ῥετί] νγὰβ δὖὺ Ἰοαδῦ ἃ 

σνοαῦ ἂ5 86 {ο1Πη6Υ, ο Παά ο[ίει ταϊσεᾷ Ἠ]5 νοῖσοο αρα]ηςῦ 10 

Ῥοΐουο; απᾶ Το πας δαα ἃ πνοτά οἵ παγηῖησ πού. Το οχΏοτίβ 

ἴπο ἘΠΙΠΡρίαΏς {ο 6 ςἰεαά{αδῦ 1η 0Ἠτίςῦ. 

ΤῊ ιο ἀἁοοίτιπα] ῬογίίοἩ, 10 Ώας οοοαρ]εά πο Αροξί]ο 

ϱΊηοῬ ἢ6 ΤοβΙΠΙΘά, 15 ἃ ῬαταηίΏθξΙς ςασσοσίθά ὮΥ ὑμ6 οἴτοιπῃ- 

δίαποοςδ οἵ πο πιοπιθηύ. αὖ Ἱεπσίῃ Το {α]κος αρ {88 μτεαά οἵ 

Ώ]5 βαρ]θοῦ, πΠὭοτο Ἠθ πᾶ ἀτορραά 16 πΠετ {πΠ6 Ιοῦζετ πας ΙΠῦεί- 

ταρθεά, Ἠο τείθτς ασαϊη ο παιγ (ἀἱββεηδίοης. ΤῊ15 τὰ 85 ἴλμο 

ἱορίο οἩἳ γΏ]οῖ τερεθίοη ποθάθά πο αρο]ἱοσγ. ο πιοηίίοηβ 

ὮΥ παπιθ ἴΠοβο οΏΙεΙγ οὖ {αα1ΐ, απἆ Το αρρεα]ς ἀἰτοοῦίγ {ο ἴλορδο 

γηοϑὺ αρ] ἴο θὰ] πο {εαάβ. Απά που 9Ώσθ ΠΙΟΓΘ Ίο 8ΘΘΠΙΒ 

ἀτανήηρ {ο ἃ οοδο: ΄Ἠατοποε]] (τε]οῖσθ) ἴθ ο Ἱιοτά δ: 

8δα1η 1 βαγ, {ατογγε]] (τε]οιος).. Ὑεῦ 511 Το Ίϊπσοις: {815 [λτο- 

Ὑγ7611 15 Ῥτο]οπσοαά 1ηἴο δῃ ϑχῃογίαθιου απά α Ῥ]οβεῖησ. Αὐ ]οπσί]μ 

Ἡθ οἴνθβ 815 ραυύϊηρ 1π] απούϊοι : ἘΙπα]]γ, τὴν Ῥγθίμγθη, πγ]αῖ- 

ΒΟΘΥΘΥ {π]ηρς ατο ἴταο, οὐο’ Βαΐ δοπιεύΏΊησ 5.1} τοπιαῖης αηβαϊά. 

Ἠο Βᾶβ ποὺ γοὺ (]απ]κοά ἴ]οπι {ος {πον οἱ Ὦγ Ἐραρ]τοάϊδας, 

ὕποασΏ Ώο Ία5 δ] παρά ἴο 1Ὁ ἴῃ Ῥαβείησ. ΠΕΠ α στασσ{α] ΙΠύος- 

πη]ησ]]ησς οἳ π]απΙγ Ἱπάσροπάθησο απά οοιτίθοας «ἆθ]σοπογ ἢ 



ΟΠΑΒΑΟΤΕΗΕ ΑΝΡ ΟΟΝΤΕΝΤΡ ΟἹ ΤῊΝ ΒΡΙΡΤΙΙΗΒ, 

δοἰκποπ]οάσας {815 ἴοϊοη οἱ {μεῖτ Ίοσο, οχρ]αϊη]ησ Ἠ]5 οπΏη οἱΓ- 

οἀπιδίαπσθ8 πα {ορ]ησς αὖ 5οΠ19 Ἰοησίῃ, Αὖ Ἰα5ὺ ἴπο ερὶδί]ο 

ο1ο5ο5 π1ζ]ᾗ {πο 5αἱαίαῦίοη5 απ πο Ίδια] Ῥοπεάιοῦίοη. 

Τηο {οΠοπ]ησ ἴΠεη 15 αη απα]γ5ί5 οἱ ὑῃ6 ορ]ς[]ο : 

Ἐ' 

ΤΕ 

ΤΗ. 

1Υ. 

πα 

ΤΊ εοι Ορεπίηπσ εα]ααῦίοη. 

1, 4-11. ΤΠαπ]κβοϊνίησ απά ῬταγοΥ {ου 19 οοπνοτῖβ, 

1, 12---26. Αοοοιπύ οὗ 185 Ῥευδοπα] οἰτοαπιδίαησθς απᾶ 

{εε]ησδ ; απᾶ οἵ ὕΏο Ῥτοςτο»δ5 οὗ ἐμθ Οἴο5Ρ6] ἴῃ Ὥοππα, 

Ἱ. 2]---Ἡ, 4. Βκποτίαϊίοη {ο απΙγ απᾶ βεἰ{ηεσαβοη, 

Ἡ, 5---ἵτ, Ολμτδῦ {μ6 σγοαῦ ραῦζετη οἱ Παπ (γ.---- 

11, 12---16. Ἐταοθίοα] {ο]]οπήης οὗ ΗΠ5 εχαπιρ]ο. 
Ἡ, 17---2ο. Ἀκρ]απαῦίοη οἵ Ἠῖ5 Ιηθεηάθά παογεπιεηῦς; ἴπο 

Ῥαχροβθᾶ νἱβιὺ οἵ Τϊποίμγ; {86 111Π655, ΤΘΟΟΥΕΤΥ, απά 
ταϊβδίοη οὗ ΒραρλινγοάΙῦπς, 

11. 1. πο ΑΡροβῖ]ο Ῥεορῖης Ἠϊ5 πα] 1η]πηούϊοηβ ; Ῥαῦ 15 

Ἱηὐργχαρίεά απἆ Ῥτθαις» ΟἹ βαάἆθη]τ. 
--. 

ΠῚ], 2-ἰν. 1. Ἠθ τθβαπ168; απά γα 8 ἴμοπη ασαἰηβῦ πο 

αηζασοη]ςζ]ο ΘΙΤΟΙΣ : 

οιάαίδπο (111. 3---τ 4). 

ο οοηἰταςίς ιο ἀοούγηθ οἵ σου ἢ} ὑΠ6 ἀοοίγϊπθ οὗ 

6ταοθ; ΠῚ5 {ΟΥΠΙΘΙ {ο τὺ} Π15 Ῥτοδεπύ, ἜΤπο ἀοοῦτίηο 
οὗ σταοο Ἰοαάβ ο ἃ ρτοστθβδδῖνο πιοταΙῦσ. ΤῊᾺΒ Ίο 15 

Ῥτοισ]ῦ ο βρεα]ς 5οσοπά1γ οὗ 

Απιζιομιαπίςηο (111. το---Ίν. 1). 
Ἡο Ροϊηῖς ο 5 οὔΨη οχατηρ]θ; απά γατης 15 οοηγεγῖς 

ασαἰηςῦ ἀϊνοτοῖης {τοπη ἴμο τ]σΏῦ ΡαῦἩ. ο αρρεα]ς {ο 
ἔλαπι 85 οἰ ὑϊζθηβ οἵ Ίεαγε.] 

Ἠοτο ἴμο ἀϊστοβεῖοη οπά5; πο τηαῖη ὑἨτοαά οἳ ὑπὸ Ἰθῦθου 

15 γοοογετγεάᾷ; απά 

ἷν. 2,,. Το ΑΡροςῦϊθ οποθ ΠΠΟΤΘ ἹἼχσας ἐ]απι ὕο Ἠοα] ὑλμοῖτ 

ἀἱδεεηδίοπ5, αρρεα]πς {ο ύλετα Ὦγ ΠαΠ19. 

ἵν. 4--ο. Πο οαχ]λοτῦς ἴπθιη ἴο 1ογέαἱηθβ, ο {οθάοιη 

{ΟΠ} 6316, ο ὑπ6 Ῥατ5α1ῦ οὗ αἲ] σοοα α1πῃ]5, 

ἵν, 19---2ο. Ἠο ργαῦο[α]]γ αοἰκπον]οάσθς {]αιν αἱπιβ το- 

οοϊνοᾶ {Ἡτοιισα Ἐραρ]τοβίδας, απά ΙΠΥοΚε5 ἃ Ῥ]ερείησ 

ο οἩ ὑ]μαῖν ὑποασ]ύ{α] ]ουο. 

ἵν. 21---243. Βαλαζαβίοης {γοπη 811 απά {ο 8]]. 

Το {ατουγε]] ὈεποςΙοβίοι. 
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1ν. 21----23. 

ΑΠΑΙΥΒΙ8 
οὗ {19 
δι βίο 
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Τποιρσ]ιίς 
βασσεβ{εᾷ 
Ὦ {πο 
ορί5{1ο, 

Ο6ΟΠΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝΡ ΟΟΝΤΕΝΤΡ ΟΕ ΤΗΕ ἘΡΙΣΡΤΙ/Β. 

Ἐπα Ἱρίδί]ο {ο {88 ΡΗΙΠρρίαης 15 ποῦ οπ]γ {ο ποῦ]εςί 6- 

Ποχίοη οὗ Θὲ Ῥαπ15 Ῥογξοπα] οματασίετ απά βρ]τ]ύαα]. Π]απηΙπα(Ποτ, 

Ἠ]5 Ίαγσο γπιραϊμ]θ5, Ἠ15 πνοπιαπ]γ {οπάριποςς, Ἠϊ5 ἀε]ιονίο οοἵ- 

(650, 15 {απῖς Ἱπάερεπάεηοο, ΒΙ5 οη{Ίτο ἀογοῖῖοη {ο πο Μαςίατ΄ς 

φογνίοο; Ῥπ{ α5 α πιοππιθηῦ οἱ {Πο Ῥοπογ οὗ {πο (ποδρο] 16 γΙο]ά5 

ἴῃ Πηροτίαηςσθ ἴο ποπο οἱ {Π6 αροβίο]ιο ἨπΙπσς. Βοατοσ]γ ΠΙτίγ 

ΥθαΥ5 Ἠαγο Ραβςεᾷ δἶησθ 016 «658 Ίας5 ΟΥΠΟΙΗΘα α5 ἃ τπα]ο[ασῦος 

ἴῃ α Τοηιοίθ Ρτον]πορ οὗ {Π|6 ΘΠΙΡΙΤΘ; ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ δη 51π06 οηθ Έα] 

ὃ 6 οἵ Τατδας τοῦ (014 αὐ ἘΠΙΠΡΡΙ Πο Αἴοτγ οἵ Ἠϊς ογιαο] 

ἀθαῦῃ; απᾶά ν]αῦ 15 πο ταβα]ξ Ίπιασιηο 9Π6, ο Ποῖ πο 

ΏΦΙΠΘ οὗ ΟἨτὶςδύ ηαά Ῥεεπ ΠπίΠεγίο ἃ ηβπΠΘ οΏΙΥ, 164 ὮΥ οἵτοαπι- 

οἴαποος {ο 5αάγ {Π15 {οαομΊησ Ριοίατο οἵ {86 τα]αίῖοης5 Ὀθύνθθη 

ού Ῥαμ], Ἡ]ς5 {ο[]ουγ-Ιαροιτοτς, Ἠ]5 οοπγογί5; απά Ῥαϊδίησ {ο αρ] 

ἨΙπηςο]{ τὺ πΏδοση Ῥούγατ δα Ρτοάιασθά ὑΠ|686 ΠΙΑΥΥΕΙΊοΙ5 το- 

Β.]05. Φίτοησετ Παπ ΔΗΥ͂ αβδοοΙαῦΙοης οἱ πιο ΟΥ̓ Ῥ]ασθ, οἵ Ταςο 

ΟΥ ΡΤΟ{6β8ΙΟΠ, βἴτοπσαι {λατ Πο Ἱπςδαπονο ϱγπιραϊῃ]ες οἵ οΟΠΙ- 

ΏΙΟΏ ΙΠετοςῦ οτ ὑΠ6 παίιτα] 165 οἵ Ῥ]οοά-τε]αίοπδῆΙΏ, ἃ ΠΙΥ5ἴ6- 

ΤΙΟῸΒ Ῥοπά απ]ζος δὺ Ῥαυ], Ἐραρμτοάιύαςδ, ἴπε ΒΠΙΠΡΡΙαη οοἩ- 

γοτίς; ἴπΠοπῃ {ο {πΠ6 Αροδβίϊο, απά Ἠϊπα {ο {Πατῃ, απἆ θοῇ {ο {π6 

οὔμαγ. ΤΠ {815 {Ώτοείο]ά οοτά οἵ Ίονο ὑμ8 βἰταπάς αἴθ 5ο ΙΠίςτ- 

υνηηοά απἁ Ἰςποῦζεά {οσεῦποτ, ἴπαῦ πο πτὶθτ οαπποῦ οοησσῖνα 

οὗ παπα α5 ἀἰδεπίαησ]εά, ΤἨο ἸΟῪ οἳ οπο παςδῦ Ὦο {86 1907 οἵ 

8.11: 0Π6 ΒΟΥΤΟΥ͂ οἱ οπθ τηυδὺ Ὃο6 ὑΠ6 ΒΟΥΤΟῪ οὗ 8]]. 

.Τπο Αροδί]ο5 Ἰαησαασο {ατπ]ςηες 0Π6 τερΙΥ {ο 5πο] ἃ 4.685- 

Ώσοηογ. ΤΠ16 πηδ6ςη ΤΟΥ͂ΤΟΙ 15 ἴῃο Ῥοπετ οὗ Οητιρῦς τοδιπτοςίτοη”. 

Τη16 πιπίαα] Ίουο 15 ἀπῆαδοά {ποπ “{π6 Ἠοεατὺ οἳ ΟἨτιςσό ζεδας” 

Ῥοαίῖπς 0} Ἠ]ς ρα]δες απά Ἠνίης Ὦγ Ἠις Π{ο, Τον {π6 οοἩ- 

ἴΘΠΙΡΟΤΑΤΥ ΠοαίΏθη τεπιατ]κεά ΠΟΥ «ποσο ΟΙτ]βάαπς Ἰουοά οπο 

αποίῃασ, ο [6] ὑπαῦὺ Ώο γ/α5 οοπ/γοπῦθᾶ ὮΥ απ ππεο]νοά οπῖσηια, 

Τὴ ΡΟΥΘ π]]οὮ υτοισΏί ἴμο π]ϊτασ]ο γα Ἠϊάάσπ ἔτοπα Ἠϊπι, 

1 νγὰϑ πο Ώου οοτηπιαπάπιοηξ Ιπάσοᾶ, {ο 16 αρροα]οά ἴο {μο 

ο]άοςῦ απά (γαοδί ἵπιρα]ςος οὗ {πο Ώππιαη Ἠθατί,. Απά γοί 10 νια5 

ὃν ἨΘΙ/ οοπιπιαπάπιθηῦ; {ος ἴῃ ΟΩτὶβῦς 1ο απά ἁθαῖ]λ απά τοδί- - 

γοοῦῖοη 15 Ἠαά {οαπά ποὺ οΠΙγ απ οχατηρἰο απιἆ ἃ βαποῦϊοη, δα 
ὃ. Ῥούγος, ἃ νΠα]10γ, πνΠο]Ισ πιηἴθ]Ὁ απ απ]ςπούγη Ῥοίογο, 

ΕΜ μπα, «Ρα. 8, 
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Το 411 αρὸβ. οὗ πο ΟΠπτο]-- ο οἳτ ΟὟ ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ.---οῦ 15 Τί στοαὶ 

ορΙδίο τϑϑᾶὰβ ἃ στοαῦ Ίθβοῃ. Πιο ψγχ αἲθ οχρεπάϊησ οἳτ 

εἰοηπσί]π οἩπ πΠοεο]οσισαὶ ἀοβηϊιθοπς ΟΥ ϱοο]οδιαδ]σα] τα]ες, 16 

τ6σα]15 5 {Τοπ {μθςδα ἀῑδίτασίΙοηβ {ο Π 6 τετ ἨΠεατυ απἆ ορηῖτα 

οἵ ο (Ἴοβρε|---ἴο {ο οὗ ΟἨτϱῦ απἀ {π6 18 ἵπ ΟΠἨτὶδ. Ἡστο 
15 ἴο πιθεησ-ροϊπῦ οἱ 811] ους ἀμῄοταηποθς, πο Ἠεα]ίπσ οὗ αἱ 

οι {δαάς, πο ἴχαο 116 αἶκο οἳ Ιπαινιάαβ]5 απᾶά βθοίβ απἆ 

οἩατοῃες: Ἠστο ἀοοϊτιπο απἆ Ῥτασῦϊοθ ατο ποάάθά ἐοσθύμου ; {0 

Ώστε 15 ὑΠ6 ΄Οτασᾶ οἱ ογαεᾶς᾽ Ιπγο]τοά 1π απᾶ ατ]δίησ οαὖ οὗ ο 

Ἠγοτ]ς οὗ γγοτ]ςς. 

16β8Ο1, 



Τη{ογηα] 
ογιάεηρθ, 

(οππϊηθ- 
ΏΘΡΒ (1168- 
{1οηοθᾶ. 

Ο)]εσΙοπβ 
ποθᾶ ποὺ 
Ῥο οοης]- 
ἀετεᾶ. 

νε (Ποπιἴποπεδ οὗ ἴιο Πριείτο. 

ὶ ἔν ΤΕΒΝΑΙ, ογἱάρηοο π]] ἀρρθαν ὕο πιοβδῦ ΤΘαΠΘΥΒ ὕο Ῥίαοθ ὑπ 6 σϑηυίηθ- 
π688 οἵ {ιο Ἐρϊς{]ο {ο ἐμ ΡΗΙΗρρίαη5 Ὀογοπά ἴμθ Γ6αοΠ οὗ ἀοαδί,. ΤῊΪΒ 

ονἰάσπος 18 οἵ πο Κίπαβ, Ροβϊθνο απά περαδίνο.΄Οπ ἴλο οηπθ μᾶπα ἴπο 
ορὶβέ]ο οοπιρ]θῦοΙγ τεβεοῦς δῦ Ρατ] παπά απἀ οἸαγαοῦθυ, 6ὖθΠ ἴῃ ὑπο] 
Αποςῦ εἰιαάθα. Όπ {ιο οὔμαχ, 16 οΏουβ πο Ἠοίνο ποι σου] Ἠαγο ]6ᾷ 

{ο ἃ {0Υσα6ΙΥ. ΟΠΙΥ ἃ5 ἴμο παίατα] οπρουτίης οὗ Ρεγβοπα] ἴθ! πρ, οα]]εά 
Του Ὁ. Ιππιθάϊαία οἰτοιπιβίαποςς, 18 16 1 αΠΥ παγ οοποθῖταρἰθ. Α {ογρο 
νοι]ά ποὺ παγο ρτοᾶασεά ἃ ΤΟΥ 80 βἴπ]]θβς ([ῸΥ αἴπι]οβς ἴῃ Ἠῖδ οαδο 1ὖ παιδί 

Ἰαγο Ὀ66}), απᾶ οοπ]ά ποῦ Ἠατθ Ργοάισεᾶ οπθ 80 Ἱπαγβοῖα]. 
Νοτοτίπε]θ88 1085. ροπιίποπθδς Ἰαβ Ῥθεη οαπγαββθᾶ. Ἐναηπβοηπ (2)ἱβδο- 

Φπο00, οἱο. Ῥ. 263) 1εὰ ὑῃ6 γαη οἵ 08 αἆγετβο ογἱθοῖδπι. Αὖ ἃ Ιαΐογ ἀαΐθ 

δου γον (226; Αροϑίοί Ῥαμιδ Ὑ. Ῥ. 201 854.) (τον οαῦ Βυβριοίοηϑ ἢ 

γοσατᾷ {ο αἰπδυθηῦ Ροχγὔϊοηπ8 οὐ {πο ορἰβ]θ. Μοτο ὙΘΟΘΗΠΥ͂ 16 Ἠαβ ὈΘΘη 
οοπάσιαπθᾶ ας δρατίοαθ Ὦ7 Ῥααχγ (86ο οδρεοῖα]Ιγ 5 αι Ὁ. 458 5ᾳ.), 

ὙΠῸ 18 {ο]]οποά αἱ πβααὶ Ὁγ βομποσ]ευ (Δασλαρ. 2ο. τι. Ὁ. 133 84), 

απά 9Π6 ΟΥ πο οὔποθ. Ηἰβ οῦ]θοδίομβ, 8475 Ῥ]οε]ς (μη. ἴπς ΔΝ. Τ. Ὁ. 433), 
τοβῦ 5οπἹθίΙπιθΒ ΟἹ ῬΘΙΎΘΙΒΘ Ιπίογρτθείαδίοης οἵ βεραγαῦθ Ρ4858Ρ68, 5ΟΠΙΘΌΙΠΙΘΒ 

ΟἹ αγρίίγασγ Πήδίοτ]σα] αβδιπΙΡΦΙΟΠΒ, 116 ἴῃ οπου 9.865 1 18 Βαγα ο οοΠ- 

οοἶνο ὑμαῦ {αγ Ἠετθ πηθαηῦ ἴῃ θατηθβῦ. 
1 οαπποῦ Πμ]πὶς παν 6ο τοῦθ {αοῦ οὗ ἐλοαῖν Πανίπσ Όθδοι Ῥτουισ]ῦ 

Γογπατά Ὦ} πιοη οὗ αὈΙΗύγ απἆ Ἱοατηίηπς 15 α/μοῖοπό {ο επ(]ο οῬ]θοίίοπβ 
οὗ Ομ] βδίαπιρ {ο ἃ βουϊουβ τε[αζαθίοη. ΤΠογ Ίατο ποὺ ιο 5ασσεδίτο 
οαγασῦος ΠΠΙΟἩ ΒΟΠΙΘΡΙΠΙΘΑ πιαχίς 6Υ6Π Όλο ΠΟΤΟ οχἰταγασαπί Ό]θοτίθΒ 
ο 018 βο]ιοο!, απᾶ 8619 ΟΠΙ7 ἃ8 ἃ παγπίησ οὗ ἴμο οοπἀθπιπαδίοη π]ΙοἩ 
πηγαεύγα]ηθἆ παρα ῦϊνο οτἰθοίβπι ΡΥΟΠΟΙΠΟΘΞ αροη Ιβεί. Ίπ {118 ορίδε]ο 
ΒΌΓΘΙΥ, 1 απΥΥΊΦΥΘ, ο ἴννο οοπιρ]θπιθηίαΥγ αδροοῖ5 οὗ δὲ Ῥαπ]8 Ώ6ΓβοΠ 
απά ὑοασΠίης---Ιῖ8 αίγοπσ Ἱπάϊνϊάια]Ιϐγ οἳ οἨαγασίου απᾶ Ἰή9 οαπα]]γ 5ἴποῦσ 
δεηςο οἳ αὈβογρίίοι ἴῃ Οµγῖςζ---μθ «1 απᾶ ιο “γοὺ ποὺ 1” οὗ ΠΜ στϑαῦ 
απ ]οβίς---ού] αρροατ 0} α {ογος απᾶ ἃ ἀαβπίζσποςς πη]ίοἩ οαήΥ ἐλογοτρ]ι 
οοπΥΙοίΊο". Ἡήσεπ{ε]ά, ἐἶνο ργεδεπῦ Ἱοπᾶςγ οὗ ὑπ ΤΠ Ὀΐπσαπ 5ο]ιοο], τοίαβοᾶ 

Γγοπ1 {1ο Πγεῦ {ο επΏεογίρο {ο Ἠΐ5 πιαβέογ τίοι τοβρθοίπσ {λῖς ορίβί]ο: 
ὉΠ ΡγοβαΡ]γ ἔδυ ἵπ ὑπ6 Ῥγοδοπῦ ἆαγ που]ὰ ο {οιπᾶ {ο ππαϊπίαϊη ἰΠῖς ορί- 
πΊοη. Τῃο ογἱβοίπας οὗ Βα Ἠαγο Ῥθεῃ 5ογογα] ᾖἴπιοι γοβι{εά : 6.6. ἴῃ 

Όιο πιοποβταρΏς οὗ 1άπεπιαππ αὶ αὐ Ὦ)]. Πρίςί. ἀε[οπᾶ., ἀδεήησοι 
1547, ἃπα Β. Β. Βγίιοῖκποι Ερίςή. αὐ Ῥλ, Ῥαιιζο αιισίογί σὐπᾶίο., 1108. 1848, 



ΤΗΕ αΕΝΟΌΙΝΕΝΗΕΡ5 ΟΕ ΤῊΝ ΕΡΙΡΤΙ/ΕΒ, 75 

Δα ἵπ ὑπὸ Ἱπίγοάποβίοπβ {ο {ιο οοπιπιθηίατίο» οἵ Ἰθβίησον, Ἐαάϊο, απᾶ 
Ο0]16ΥΒ. 66 4180 ἨΙΟΤΘ ΥθοσΠ/ΙΥ Ηἱ]σοπίθιά Ζοϊέδογ. 7. Ἠἱδδσηδολ. ΤἼιοοῦ. 
1971 Ῥ. 192 Β4., 309 ΑΠ., 1573 Ρ. 178 Βα. 

Έ]ο αποἰαθίοπ8 Γγοπι {1118 ορἰ]ο ἴῃ εα]γ Ομηϊρίαη ΥΥΙΙΟΓΒ Το πού Ἐατ]γ απο- 

80 ΏΠΠΙΘΤΟΙΒ, 38 {1ογ σου] ῥτοραβΙγ Ἠατο Ῥθει, 1Ε 16 Ἰιαά οοπἑαίηθᾶ ππογο ἴδήίοπρ. 
πιαθεν 0 Ἱναβ ἀἰτοσί]σ ἀοοϊτίπαι ΟΥ̓ εοσ]εβαβί]σα]. ΑπΙοηςσ ἴΠθ Αρο- 

βίο! {αὐ]οί5 ΟΤΙΕΜΕΝΤ ΟΕ ΒΟΜΕ (ὁ 47) 1808 ιο Ρηγαβο “ἴῃ ὑπ Ὀρσίηπίπσ Αροβίο]ῖο 
οἳ ἐἶλθ Θοβροὶ᾽ (ΜΗ. ἵν. 15 Αραΐη 6 8.78, «1{ τ νας ποὺ που! {αἴμους. 
οἵ ΠΙΠ1᾽ (μὴ ἀξίως αὐτοῦ πολιτευόμενοι, ὃ 21; «οπαρ. ΕΠΙ. 1. 27). Α ετὰ 
Ῥαββασθ (δ 2), “ὙΥ πετθ βίποθυθ απά Πατπι]θβα ἃπα ποῦ παπά ἃ] οὗ {π]αγΥ 

οπ9 {οπαγάβ αποίµος, ΓΘΒΘ 0165 ΡΗΙΙ. 1, το, 11. 15. Απᾶ α ουχίῃ, ἴῃ πο ἢ 

ἢ6 ἀπε]]δ αροπ {19 οχαπιρ]ο οὗ Ομτ]βύς Παπ 1 (δ 16), Β6Θ 15 6ο τοῆθοῦ ἴ]ιο 

ΓΆΤΑΊΠΑν Ῥαββασο ἵπ ΕΗΙ. 11. 5 Βᾷ. ΤΠοισ]Ἡ οαςο] ΓΘΒΘΙ ΙΔ ΠΟΘ ἴῃ 1086] 18 
Ἱπάρθοϊείτο, 811 οοπιρίηθᾶ εϱασσοςδύ αὖ Ἰοαςῦ ἃ ΡγοβαὈ1Ηῦγ ὑμαῦὺ ϑὺ ΟἸθπιοπό 
Ἰαά Βθθὴ {18 ερίδί]θ. θη Ιανατισς (70010, 2) ΘΧΡΙΘΑΔΟΒ Ἡ]5 ἀθβῖγο οὗ 
Ῥοεῖης 6 Ῥουγοά ουὖῦ α5 ἃ Πβα[ίοη (σπονδισθῆναι) ἴο ἄοᾶ, νηῖ]ο γοῦ {ο αἰέατ 
15. τοαᾶγ, 06 πιςύ Ῥο οοπβϊάθγοά α τοπιπίβοσηπσο οἳ Ῥ]ή], Ἡ, 17. [ἢ {Π6 

Ἠρ]ιβί]θ ἴο ο Ῥ]αάεΙρ]ΙαΠβ 4180 (ὃ 8) ο πνογάς ο ποἰλῖηπσ Ποπι 
ροτίγ-δρΙΙ6) (μηδὲν κατ᾽ ἐριθείαν πράσσειν) ἃγ6 ἴακοη ἔγοπα ΡΙΙΙ. Ἡ, 3 
{09 1η 81 ΘΑΥΙΙΕΥ Ῥαβδασο οἳ ὑῃ6 βαπιθ Ἱεζίευ ( 1) {Π6 τυ Υ γοργοάποθς {1ο 

βοοοπά πιθπ]ρος οὗ ϑὺϑ Ραα15 οηίθησθ, “ΠΟΥ {5ΟΠ1 ΥαΙΠοΊΟΥΥ᾽ (οὐδὲ κατὰ κενο- 
δοξίαν). 1π ο ρ]ςί]ο {ο {116 ΒΠΙΨΓΠΟΡΑΠΑ αραΊη {ο σου 8 ὃ 4 “1 επάπτο 81] 
Ὠίης», 116 ΗΘ ἰτοπρφί]ιοποί] 1ηθ) ἃγ6 ἀατ]γοᾶ {γοπι ΡΙ]. ἵν, 13, ἀπ {μο 
πογᾶ ὃ 11 ΄ Βοαΐηπρ Ῥοτίθοῦ Ὀ6 Υθ αἶδο Ῥογ{εο]γ μαϊπᾶοά ̓  ἄτοπι ῬΙ1. 111. 15. 

ΈΟΙΣΟΔΕΡ, αἀάτοβείης ἴλπο ΕΗΙΗρρίαπς, Ππογθ {Παπ οποθ ἀἱγοσθ]γ πιοπ{ῖοπβ 

δῦ Ρα] πηϊάπα {ο λεπτα (δ 3, 11): ΠΘ ΟΟΠΙΠΙΘΠΟΘΑ ἔ]ο Ῥοάγ οὗ ἐπ 
Ἰεύύεν γηζ απ΄ οχρτεββίοη {ακον {γοπι {Πι18. ορίβε]θ, “1 το]οίοσᾶ πν]ξ]ι γοιι 
ΘΥΘΔΟΙΥ ἴῃ {ο Τιογὰ” (συνεχάρην ὑμῖν μεγάλως ἐν Κυρίῳ, οοπιρ. ΡΙΙΙ. ἵν. 1Ο 

ἐχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως) : απά ἴῃ οὔμθυ Ραβ8ᾶσοΒ ία πνογᾶβ αΓθ ἃ 16- 
Ποσίοη οὗ 105 Ἰωηρααςα; ο.5. ὃ 2’ Ὁπίο ποπ αἲ] {ήησβ Ἱνεγθ πηαᾶο βαρ]οοί 
ὑμαῦ ατο ἴῃ Ἠεαγαη απά ὑιαῦ αἲθ οἨ ιο οαχύ] οἷο. οὗ ΡΙΗΙ. Π. το; ὃ 9 
“1 αἰὰ ποῦ ταν ἴῃ γαίῃ, οἵ ΡΜ. 11. 16 (οοπιρ. 6]: 11. 2): ὃ 1ο «ἀλίσοπίος 
Ἰηγίσςπι, ἵπ σου ὑαῦθ βοοίαῦϊ, πιαηδιοίαάἴπθτα Ὦοπαϊπ] α]θογαὐτί ργοβρίο]απέες, 

οὗ ΕΠΗ, 11. 2---δ; ὃ 12 “Ἰμηΐπι]ο0 18. ογαοίβ οἵ ΡΙΙΙ. 111. 18. Το πονάς ἐὰν 
πολιτευσώµεθα ἀξίως αὐτοῦ (δ 5) 419 ΡοΥ]ιαβς ἰακοηπ {τοπ ΟἸεπιοπύ οἵ Βοπιο 
(666 αΏογθ), (οισ]ι 11οΥγ χαβεπαρ]ο ΕΠΙ]. 1. 27. 

που ΗΡΕΝΜΑΒ, Κ8. 1. 3, συ ϊῦθ8. ὉΠΟῪ βἰια]] Ὅ6 πτϊέοη ΙΠῦο ἐἶιο Ώου] Ἠσγημα, 
οὗ Ἠ{ο) ο ρτοαβ!γ τείετ5 χαίμεγ {ο Ἐθγ. αχ. 15, ἴμαη {ο ΡΗΗΙ. {ν. 3. 

Οὔλεγ οοἰποίάσποςθβ, ἃ8 }δ. 111, 13 ΄Ἡ απγίμ]ησ ο γαπίησ 16 5181] Ῥο 
γογεα]οά {ο ορ” (ΤΗ. 11.15), 27 για. ν. 2΄ Οοποργπῖης ϱ]γίης ΟΥ̓ τοοθῖγίης) 
(ΡΕ, ἵν. 15), αγο ποῦ βυ!ηοϊοπῦ 6ο οδίαβ]ΙςἩ ἃ οοπποχίοῃ. 

Τη ο ΤΕΡΤΑΜΕΝΤΑ ΟΡ ΤΗΝ ΤΜΕΙΥΕ ΡΑΤΒΙΑΒΟΗΒ, ἃ Ζουν] ΟἨπ]βίαη Τ ρὲ. χι 
ποτ]ς ργοβαβ]γ ἁαθίπς ΘΑ ἵπ πο 5οοοπᾶ οθΠίΙΥ, ἃ {96 οκρτθβδίοηΒ αι Εαὐτ]- 
Ῥουτονγθά Γποπι {{|8 ορἰβυὶο: Ζουὶ 4 “πι ἴλο Ἰιθμχ (ἐν σπλάγχνοις) οἵ Ηἰ5 31215. 
Φοη, ἔγοπι ΡΙΙ. 1, 8; 26η]. 1ο “ ΥΥ ογδλΙρρίης πο Κίησ οὗ {ο Ἡθαγθηβ 
πο αΏροατοᾶ οἩη οατί]ι ἴῃ ἴμο ἴογπι οὗ ΠΙΑΠ᾽ (ἐν μορφῇ ἀνθρώπου, {ο γγληῖοῖ 
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ΑΡο]ο- 
6ιβί8. 

Οπατο]οθβ 
οἱ ααπ]. 

Βγτῖαο 
Ὥουι- 

1ΩΘΏ{Ρ. 

ἨΠοτοαίΙοβ. 

ΑΤΡΟΟΤΥ- 
Ρα] Λος. 

Οαποπς οὗ 
ΒοτΙρίατο, 

ΠῊΠΞ αβνὔῦΙΝΗΝΕΡ5 ος ΤΗΕ ΕΡΙΣΤΙΗ. 

οἩθ ἰοχὺ αἆάβ ταπεινώσεως, οοπαρ. ΕΠ1]. ΠΠ]. 21), απᾶ Ζαῦ. 9 ΄ Ὑο β]ια]1 568 ἴῃ 

ἔ]ιο {αρ]ίοι οὗ πΊαπ οὐο. (ὄψεσθε ἐν σχήματι ἀνθρώπου; 1ὖῦ 15 ἀοαρίία] 

π]ιοξ]λογ οὐ ποὺ θεὸν β]οι]ά {ο1ἱουγ, αὖ ιο τοίεγθηοθ 18. Ρ]αϊΠΙγ {ο ΟΙη]ς0), 

{ἔνοπι Ῥ]ή]. 11. 6--δ; Γουὶ 14 “ὙΦ α1θ πο ΙαπήπαΓΙΘΒ (οἱ φωστῆρες) οὗ ἴλο 

Ἡσαγο,) ἔγοπα ΡΗΙΙ. 11. 15. 
Τ]ιο Αροϊορ ϑὺϑ ϱαΡΡΙΥ 5οτοτα] ΥοίοΓΕΠΟΘΑ. ΤΠ {110 ἘΠΣΡΙΒΤΙΙῈ πο Ώτοανβ- 

ΤῊ οσσαχ ιο πογάς ὁ Ποῖ ἀνθ Πρ’ 15 ἢ οατέ] θαῦ ἐλοίγ οἰίχοπκΠίρ 15 ἵπ 
Ἱοαγεη (ἐπὶ γῆς διατρίβουσιν ἀλλ᾽ ἐν οὐρανῷ πολιτεύονται ὃ 5): οοπιρ. Ε 11]. 11. 

20. «Όρτιν Μληττη [1] ο Κεδιγ}. (ο. 7, Ῥ. 592 Ὁ) 8150 5ΡΟΔΙΚ οὗ “οὔτ ᾿θὰ- 
γΘΠΪΥ͂ ο Ὁ η5}}10, απά ἴῃ αποΐ]ιεγ Ρρ]αςθ (ο, 9, Ρ. 594 Ε) πτῖζος, Το Τιοτά 
188 584 ὑλμαῦ οι ἀἆγε]ήπο 15. ἵπ Ἠθαγοηῃ (ἐν οὐρανῷ ὑπάρχειν)" 1Ιπ Όιο 
εοσοπὰ Ῥαβδασο ἴἶιο τοίογοπσθ 15 ΡΥοΡαΡΙΥ {ο 50} βαγίησ8 α5 οἱ. χἰν. 2, 3; 

μα ιο ασἰια] οχργοβείοη 86ΘΠ18 οθταϊμ]γ {ο Ὦο Ῥογγουγγοᾶ {τοι δῦ Ῥα1]ς 
Ίαησπασο Ἰσγο, Μβιππο (27γαρπι. 6, Ῥ. 416, Ο(0ο) ἀθδίσπαίος οὐ Τιογά 
Θεὸς ἀληθὴς προαιώνιος ὑπάρχων, Ῥεί]μαρς Πανίπο ἴῃ Ἠ15 παπά ΤΗ. 11. 6: απᾶ 
αραίπ Π6 πτίθος (7 αφηι. 14, Ὁ. 420, ἃ Ῥᾶδβασθ Ῥγεβειγεά ἴῃ Ογτίας) ΄ΒΕΥΥΙΙ5 

γοραίαύας ος”. απ “ΒΟΥ 5ροοΐεια Ἱπάσύας οῬγΙουβδΙγ {γοπι ὑπ6 οοπίοσῦ οὗ 
ἴ]ιο βα1ηο Ῥαβδαρο ἴῃ ο ερϊκ]Ἰθ. ΤΗΕΟΡΗΠΙὉΒ(αὤ 4ζοζ.) πιοἵο ὑπ οποθ 

αἀορίς οχργοδδίουΒ ἔγου {18 ορὶδύ]θ; 1.2 ΄αρρτονίησ μα ὑμ]πςσς ὑμαῦ αγο 
οχοο]]οπῦ, οἶίλοι {ποπι ΤΗ]. 1. 1ο ΟΥ̓ ᾖοπι Ἠοπι, 1. 15: 11. 17 «ππαϊης 

οαΥζἨ]γ {Π]ησβ᾽ (τὰ ἐπίγεια φρονούντων), {1οπι ΡΗΙΙ. 111. 19; 1]. 36 /ἴἶθδο 
ήησς αγο ἴταο απᾶ τβοία] απ 1αδῦ απᾶ ἸΟΥΘΙΥ (προσφιλῆ), αρρατοαπ{1γ {Τοπι 
ῬΊ]. 1ν. ὃ ; απᾶ αραῖη, ἃ5. αιιοιοᾶ ὮΥ ᾖεγοπιο {ρΐςή. 121 (α ΑΙσαδίαπι), ἢ 6 
πο ΄ 010 απίθα Ῥτο Ίπογο Γαογαπῦ, τοραύατί ἴῃ βἴογοοτα) {γοπα ΡΗΙ]. 111, ὃ 

(1{ μο τοῦ αποὐεᾶ ὮΥ 2 6τοπιθ πια Ὦο αοοερίεάἆ α5 σοηι1πθ). 
Ίπ Όο Ἐρίβτιβ ΟΕ ΤῊᾺ ΟΠΟΕΟΠΕς5 ΟΕ ΥΙΗΝΝΕ ΑΝΡ ΤΙΤΟΝΕ (4.0. 177) 

Ἐπςορ. 7. ἤ, ν. 2, ὑπ ἰοχῦ ῬΠΙ]. 11. 6 “το Ῥεῖπς ἴῃ ὑπ 6 {ογπι οἵ ἀοα οὐο. 15 
ααοίσἀ. 

1η ΑΝσΟΕΝΠ ΘΥΠΙΑΟ Ώουυνεντβ (οαϊ ρα Ὁγ Οπατοίοπ) 16 15 βαϊα οἵ Οµτ]δυ 
(ρ. 14), ' Πο Ῥεϊπς ἀοἆ πᾶ αρρεαγοαᾶ {ο ἔθη Ἰ]κο της” (ΡΠΙΙ. 1, 6, 7), πὰ 
ἴῃ ἃπούμου υτ]ης οἱ {Π6 6αη1θ οο]θοβίοπ (ρ. 56) ἔμοςδο ποτᾶς οσσοας; ΄Οπο οὗ 

Ώιο ἀοούουϑβ οἵ ἴλο ΟΜαΓοΠ μὰ 5 εαἷά: Τ]ιο βοῦν Ἱπάσεᾶ οἵ ΠΥ Ῥοάγ---παῖ 1 
ΠΊΔΥ͂ ΘΟΠ16 {ο ὑΠ6 τοβιγγοςίον ἔχοι ὑπ6 ἆθαά ᾽ ; ἃ σομη ἱπαύϊοη οἱ (αἱ. Υἱ. 17 

ἈΠ ΠΠ]. ΠΕ ΤΙ. 

Τ]Πο ΒΕΤΗΙΑΝΙ, ἃ ΥΘΙΥ͂ θα] Ἱιεγεβίσα] βοοῦ, αγθ βἰαθοά Ὦγ Τρρο]γίιβ 
(410765. Υ. Ῥ. 143, Χ. Ῥ. 318) ἴο Ἠαγνο Ἱπίογργοϊοά ὑπὸ ἐοχὺ ΡΗΙΙ. 11. 6, 7, ἴο 
οκρ]αῖη ἐ]οῖν οὐ ἀοοίτίπος. ΟΑβ5ιΑνύς ἃ Ὑαἰοπύϊπῖαη (αοοαῦ 170) αποίας 
ΡΠ]. Π1. 2ο (Ο1επη. Αοχ. δέοι. 111. 14, Ῥ. 554 Ῥοΐΐίοι). Απᾶ ΤΉΒΟΡΟΤΟΒ 

(οη πο απ(]ιοτίῦγ οὗ {π6 Ἠχεοτρίς ραδ]ϊε]οά πὶ ἐ]νο που] οὗ ΟΊεπι. Α]οχ., 
Ῥ. 966 Εοὔΐζει) Ίιας ἔπο ἀϊβιπούῦ χοίϱΓοηοοθ {ο ἃ Ρᾶβδ4ρο ἴῃ 5 ερὶδυ]ο 

(ΤΗ. 1. 7 ἴῃ ὃ το απᾶ ὃ 25). 
ἴῃ {π0 ΑροοιγρίαΙ ΑΟΥΒ ΟΕ ΤΉΟΜΑΒ ὃ 27 πο γϑδᾶ “ΤΠ ΠΟΙΥ͂ π816 οὗἉ 

Οιτ]ςύ π]]ς] 15 αΏογο 6Υ6ΥΥ πϑηῃθ᾽ (τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα), ἔχου ῬὨΪ]. 11. 9. 
Τ]9 Ἐρϊςί]ο ἴο ὑπ Ῥ]ρρίανς αΏραατς ἵπ 811 ο ΟΑΝΟΝΒ ΟΡ ΒΟΠΙΡΤΌΠΕ 

ἀπτῖηρ {6 βοοοπᾷ οἙπζατΥ : ἴῃ ὑπ6 Πρίς ο ὑπὸ Ἰιογοίίο Ματοῖοι ἀπά οἵ {ο 
Μυγαϊογίδη {γαριιοηί, α5 πο] ἃ5 ἴῃ {ο ΟΙά ]μαάπ απᾶ Ῥοβμῖθο Θγτῖαο 
ΥΟΥΡΒΙΟΠΡΒ, 

δν, 



ΤΗΕ αΡΕΝΟΙΝΕΝΗΕΡ5 ΟΡ ΤΗΕ ΒΡΙΡΤΙΙΗ, 77 

Πιν Όιο οὗμας Ῥαπ]ϊπο Πρ]κύ]ο8 οὗ οπς Οαποπ 16 15. ἀῑγοσί]γ αποἰοά απιᾶ Ο1ο5θ οὗ 
αβεῖσηοᾶ ο ὑῃ6 Αροβϑί!]θ Ὁ. [πεν 05, ΤΕΠΤΌΙΗΙΑΝ, απᾶ ΟΙΕΜΕΝΊ ΟΕ ΑΙΕΣ- {ΠΡ ΩΤ 
ΑΝΡΗΙΑ. ΤΟΥ] ]]Π]Δ ἢ ΠΊοΥΟ ΘΒΡΘΟΪΆΠΥ, ἴῃ Ῥαβδδασθς αἰτοαάγ αιοἰθᾶ (Ρ. ός, χε: 

ποῦο 2), 5ροα]5 οἳ 108 Πανίης Ῥθεη τοαά ἵπ ο ῬΠΠρρίαν ΟµαγοἩ απΙπίογ- 
γαρύθά]γ {ο Ἠ]5 οπΏ πιο, ΤΠοιςδἩΏ Ἠο ππαΥ ποὺ κα” ὑμ18 ἔτοπι ἀῑγοςξ ροι- 
βοπα] Κποπ]οάσο οΥ Ῥγοσί5ο Ιπ{ογπιαδίοη, γεῦ ἴ]ιο βἰαϊοπιοπὸ του] ποὺ Ἰαγο 
ῬοοἩ. Παζατάεᾶ, απ]θβς ἔλο αρἰί]ο Ἰαά Όθου τιπίγογβαΙΙγ τοσοϊγοᾶ ἵπ {ο 
ΟΥ] αξ {αγ Ῥασ]ς ἃ5 ἴ]ο (γαάΙοπς οὗ 118 σομογα (οι γδασ]οά. 





ΠΡΟΣ ΦΙΑΙΠΠΗΣΙΟΥΣ, 



ΨΕ ΑἸ, ΑΒΗ ΟΠΑΝΑΕΡ ΙΝΤΟ ΤῊΝ ΡΑΜΕ ΙΜΑΑΕ ΕΒΟΜ 

4ΙΟΒΥ το αΙΠΟΠΥΣ, ΑΚ ΟΕ ΤΗΕ ΤΟΒΡ ΤΗΕ ΒΘΕΙΗΙΤ. 

ΒὺῸῚ ΗΕ ΕΒΌΠῚ ΟΕ ΤῊΠ ΒΡΙΒΙΠ 15 ΤΟΥ, 40, ΡΕΑΟΒ. 

ἁπᾶ 950 ἴ]ο Ἠγογᾶ ]ιαᾶ Ὀγεαίλι, αγιζ 10Γοιιϱέ 

ΤΙ ἠιιαν ἠαπας έλα σγεεᾶ οὗ ΟΥ̓ 6668 

Τι [ουείίπεςς οὗ 2εγ7εοί ἀεεᾶς, 

Ηογε δίγοπφ λα αἷΐ ϱοείΐο {ᾖοιρ]ιῖ. 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΠΗΣΊΤΟΥΣ. 

ΑΥΛΟΣ καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ, 
΄σ ΄-- / 

πάσιν τοῖς ἁγίοις ἐν 

1. Παῦλος] Το οβμοίαὶ {16 οὗ 
Αροβί]ο 156 οπασοά Ἠοτοθ, ἃ5. ἵπ ιο 
Ἠρίϊβί]οβ {ο ο Τ]οββαἰοπίαηϐ. [ἢ 
ΣΙ πρ’ {0 ιο Μασοοάοπίαπ ΟΠ4ΥοΠςΒ, 
υθ τυ 10} Εἱ5 το]αδίοΏ8 Ίπ6γο 850 61086 
απᾶ αβοοοπαίθ, δὺ Ρατ] νου] {6ο] απ 
ΑΡΡΕΒΙ {ο Ηῖ5 δα ΠοΥ Υ {ο Ὦο άηπθοςθΒ- 
ΒΗΥΥ. ΤΠΘ βαπ1θ οΠΙΙΒΙΟ 18 {οιπᾶ ἴῃ 
ἴμο Ιείύθν {ο ΕΗΙΙ6πιοΏ, απά πιαδῦ Ὀ6 
ΒΙΠΙΙ]ατΙΥ εχρ]αίποᾶ. Ἠο ἆοθΒ ποῦ ϱη- 
{οΥ0ϱ ἃ ΘΟ Δ Πα 85 ἃ 5ΙΡΏΟΓΙΟΥ, Ῥα0 
888 ἃ Τ4ΥοΙΥ αδ ἃ Π]οπᾶ (Ε1Η16ΙΗ. 8, 
9, 14). Ίπ ἀῑνοσῦυ οοπγαβδυ {ο 8 
ίοηπθ 15 ο βίτοησ αβδθτίίοη οἵ Ἠ]8 
ΑΡοβί]εδΗίρ ἴῃ π]θῖηρ {ο {πο (αἱαὐίαη 
ΟπαχοᾖςΒ, ντο 5 Δα ΠΟΥ απά Ε18 
ἀοοίτῖηρ αἰῑ]τθ πεγο επάαπσοτοαᾶ. 

Τιμόθεος] ΤΟ Ἱπίοχοοασβδο Ῥεύποει 
Τπιούπειβ απιἁ ιο ΡπΙΠρρίαν ΟἨαγε]ι 
Ἰαᾶ Όθεη οοηδίαηῦ απά Ἰπήπιαζθ, ο 
"πα αβδἰβίεᾷ ιο ΑΡροβθ ἵπ 15 Ετεί 
{οαπάαβίοπ (Αοῦς χγ]. 1, 13, απᾶ ΧΥ]]. 
14). Ἠο Ἰιαά νυἱβϑιύθα Ῥ]ηλρρὶ Όπῖοο 
αὖ Ἰοαδύ ἀυχίηρ ιο ὑΙγά ΠΙΙΒΘΙΟΠΑΥΥ 
1οΓΠ6ΕΥ (Αοἴβ χὶσ. 22, ΟΟΙΗΡ. 2 007. 
Ἱ. 1: απἀ Αοίβ Χχ, 3, 4, ΟΟΙΗΡ. ΒΟΏ,. 
ΧΥΪ. 21). ἨἩθ νγὰβ ἴμοτο ποῦ ΙΠΙΡΤΟ- 
Ῥαῦ]γ π1ογο αι ὁποὺ ἁπτίηπς πο 
οαρίϊνΙγ αὖ Όδββατοα, ἤθη {1θ ΔΡο- 
5016 Ἰήπαβο]{ Ίνα ργουεηίθά {ΓΟΠΙ 866- 
ΠΡ ποθ. Απά πο αραίῃ Ἠθ ας 
οη {ἴ]ιο 6ο οὗ αποίµογ υἱβὶύ, Πανίης 
Ῥεθη ϱἨοβοη Γ0Υ {}}18 Ῥαχροβο, 48 0Π9 
056 βο]ἱοϊμιάθ {ον ὑῃ6 ΡΗΙΗρρίαη8 
Βα Ῥδσσπιθ ἃ βοοοπᾶ ΠαίΙΥθ (γνησίως 
μεριμνήσει Ἱ]. 20). 1Π 1] ΠΙΑΠἨΘΥ 118 
ΏΘΙΗΘ 5 δϑϑοοίαύθα νυ δῦ Ῥαι] ἴῃ 
ὕπο Ἰοὐύουβ {ο ὑπ6 οὐδοῦ συθαῦ ομαγοὶὶ 

ΡΗΙΙ.. 

Χριστώ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν 

οὗ Μαοοάοπῖα (1 Τ168, 1. 1, 2 Τ1ιθβΒ. 
νὰ). 

Βαὺ Ῥεγοπά {ιο αββοοϊαίοη οὗ 3 
ηΦΠΙΘ ἴῃ ο ρα]αίαθοη, Τπιοίπεα» 
ἴα]κος πο ραγῦ ἴῃ ἐ]ο Ἰεεζον. δὲ Ραι 
βύαγ [5 ὙΠῸ {ο εἱησα]αν (γεν, 3) πο] 
ἢ πιαϊηζαίης ἑἨτοισ]ιοαῦς απά Πατίπς 
οσοαβἰοη 6ο πιθηίοη ΤΊ πού θὰ 5ρθα5 
οὗ Πάπα ἵη {ο ὑΠϊγά Ῥ6ΥΒΟΗ, 1]. 19. 

πᾶσιν] 599 {Π6 ποῖθ ΟΠ Τ6Γ. 4. 
τοῖς ἁγίοις] “ἐδ καἰπίδ 1.6. ἴῑιο 

οογοηαηύ Ῥθορίθ: α θυ ὑγδηβίοσγθα 
{γΟΠ1 ὑπΠ6 οἱά ἀῑδροηβαθίοη {ο {Π6 πο’. 
Τ]ιο οἨοβοπ ταςθ 8 ἃ Ἰο]γ Ῥεορ]ο 
(λαὸς ἅγιος), ὑΠ6 1ΑΥαθ]1ΐ68 Ἱπογθ βαϊηὺβ 
(ἅγιοι), ὉΥ υἱγύπιθ οὗ {πο ῖν ΟΟΠΒΘΟΙΗ- 
οι {ο ζεοτα] : 566 6.6. Ετος. χἰχ. 
6, Ῥοιῦ. γα 6, χϊν. ο, 21, ΒΗ ΥΠ. 

18. 22, 25, ΥΠ]. 24. 50 1 Μαοο. χ. 39 
τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν Ἱερουσαλήμ. 11ο 
Οµν]κείαα Οατοῃ, Πανίης ἴα]κοηπ Ίο 
Ρίαοθ οὗ ἴλο ὦοπ]δι τασθ, Ἰ8 1π- 
πογ]εοὰ 411 105. {0165 απά Ῥτϊνί]ερςἙ ; 
16 18 “ἃ οοβοιῃ Φ6ΠΘΤαΑΡΙΟΗ, ἃ ΤΟΥ͂Δ] 
Ὀτϊθβί]οος, απ Ἠο]Υ παίϊοῃ (έθνος ἅγιον), 
ὦ Ῥοου]ίαν Ῥθορ]ο (1 Γοὔ. 11. 9) ΑΙ πιο 
Ἰαγο οπίθογοᾶ Ιπίο ὑμ6 ΟΕγ]βύῖαπ ϱ0Υ6- 
παηῦ ὉΥ Ῥαρύῦίθιη αγθ “ βαϊηΐβ᾽ ἴῃ {Π|0 
Ἰαπσααςο οὗ ἴπο Αροβύ]οβ. Έτεπ {ια 
Ἱτοσι]αγ]θος απά ργοβὶρασϊος οὗ ὑμ0 
Οοτιπλίαπ ΟµατοἩ ἆο ποὺ {οτ[6ῖς 1ξ 
Ομῖς 116. Τὰ ὑπθ πιαϊπ Ἰάθα, οἵ ἴ]ιο 
έοτπι 18 οοπδοογαἰἰοπ. Ῥαΐ, (ποιρ]ι 16 
ἆοοβ ποὺ αβδοτῦ ππογα] απαΠβοαίΙοπΒ 
48 ἃ Γαοῦ ἴῃ ἐιο ΡοΓΒΟΠΒ 80 ἀοβὶρηαίθά, 
16 Ἱππρ]ος οτι ἃ8 ἃ ἀπίγ. Απά 1 
να Ῥτοβαβ]γ Ῥοσαα5δθ ἅγιος 5Ἱρρβεβί8 
{16 πιοτα] 1άσα, γη] ον 15 θα ΘΙ παηί- 

6 
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9 / ἣ / 

ἐν Φιλίπποις σὺν έπισκοποις και διακόνοις. 

1. 2, 3 
ϱ) / λα 

χαρις υμιν 
9 ΄- Ν ς ΄σ 4 / 3 οι 

καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμών καὶ κυρίου [ήσοῦ 

νά ριστοῦ : 
αν ΄σ μον . Ν [ή ον / « ια: 

8 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ µου ἐπὶ πάση τή μνείᾳ ὑμῶν 

Ίησ {ο ἱερός, ὑμαῦ ἔ]ιο [ογτη 6. Ία5 αἀορί- 

οἆ Ὦ} ὑπ6 τχχ ἰγαπβ]α[οΓΒ ἃ8 ο 60Π]- 

ΠΟΠ τοπάσρτίης οὗ ΣΡ, 116 {Π6 Ιαὔΐ0ετ' 

ἵ ὙΘΙῪ ΤαΥΘΙΥ αδοά ὈΥ οπι ἴπ ΔΗΥ͂ 
56Π86: 866 65Ρ. 116Υ. ΧΙ. 44 ἁγιασθή- 

σεσθε καὶ ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἅγιός εἰμι 

ἐγώ. 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ] ἴο Ὀ6 οοπηθοίοα 

π]ί]ι ἁγίοις. Ἐου ο οπηϊβἝίοι οὗ {Π|9 
αὐὐϊο]6 56ο ἴλο ποῦθΒ οἩ 1 Τ1988. Ἱ. 1. 

ἐπισκόποις καὶ διακόνοις] ΄ἐ]ιθ Υ68- 
Ὀγίογε απο ἆἄθασοπδ ΤῈ οοπσῖρι- 
Όοης ΘΓ ΡΙΌΡΔΡΙΥ βοηΐ {ο δύ απ] {η 
{ο παΊπο οὗ {16 οΗ1ος15, 45 ππε]] ἃ5 οἵ 
ἴ]ο οτε] σθησταΙΙΥ: οοπιρ. Α οὐδ χγ. 
23. Ἠεποορ δῦ Ρατ] πιοηὐίοη8 ὑπ ἴῃ 
τορ]γ. [ὑ βοοπις Παγά]γ Ῥτοραβ]ο ἐ]αῦ 
{15 πιοπύίοι πας Ιπθοπάθᾶ, ἃ5 80ἵ1Θ 
Ἰαγο ἰλιοιρ]ό, {ο βίχοπρούμθῃ ἴμο Παπάς 
οὗ ἐῑιο Ργοβδῦγύθι5 απά ἆθασοπθ, οί 
αυ ὑ]ιογϊῦγ Ῥοΐης οπάαηρεγα. Τ]ο αἷ5- 
5οΠβΙΟΠΒ ἴῃ ὑμ6 ῬΠΙΗρρίαπ ΟΠαγοἩ ἆο 
ποῦ αΏροααΥ {ο Ἠαγο ἑοπο]οά ἴο οβ]- 
0618. Οἱ ἐπίσκοπος απά πρεσβύτερος, 
48 ΙπίθγοΠαηρεαρ]ο 0611186, 509 ὕπο 
ἀείασμεά ποῖςε, Ρ. 95. 

2. χάρις ὑμῖν κ.τ.λ.] Όπ ιο ΓοΥΠΙ 
οὗ βα]αζαδίοη 560 ὑπὸ ποθ οἩ 1 Τ10985. 
η 

3. Τ]ο ὑπαπκδρ]νῖης Ἰπ ὑἢ15 ερὶςί]ο 
18 Ί1ΟΤΘ μαη βΙαΙΙΥ οαγηοδύ. Τ]ο 
ΑγΡοβῦο ἁπε]] Ίοης απάἆ {οπά]ν οη ἢ 6 
ϱαρ]οοῦ. Ἠο γορθαίς πογᾶς απ αοοι]- 
πλα]αζθς οἸαιδος ἵπ {πο ἹποηβΙὐγ οἵ Π18 
{οο[ῖης. ΑΒ Ῥοαΐοτο ἴῃ ο οπιἱδδίοη οἵ 
Ἠ18 οβ]οῖα] {1016, 5ο Ίιεγθ,ῖπ 06 {α]ποςε 
οἵ 15 ὑπαπ]κβοϊνίηρ,, ὑπ6 Ἰεῦζους {ο {πο 
ΤΠοβεαΙοπῖαπβ Ῥγοβεπύ ὑπ6 πθαγεςύ ρα- 
γα]]α] {ο 01ο Ἱαησπασο οἱ {Πῖ5 ερϊεί]ο : 
8606 ἰηὐγοδαούϊοῃ Ρ. 66. 

3--5. 1 Όναπίς πι αοά {ου τοι 
ὉΠ αὖ 411 πιοα, α5 1 {πίη οὗ γοιι, 
ΊΥΘΏΒΟΘΥΟΥ 1 Ῥγαγ {οΥ οι (απᾶ {686 
ΡΙΑΣ6ΤΒ 1 οὔ ον νηζ]ι 197), {ος ναί τοι 
Ἰανο «ο-ορεταίοά γη] πιο {ο ἴἶιο ἔπτ- 

{πθγαπορ οὗ ο (9βΡρο] {οπι1 {πο ασ 
πΊθη Υοι ἢγβὺ Πεαγά οἵ 16 ο {1ιθ ΡΥ6- 
βοηῦ πιοπηεηύ» 

Τ]ιο αγγαπσεπιοηύ οἱ πο οἸααβδοβ ἵπ 
ἴμαςο Τογ5ες ἵ5 ἀοαρύα]. ΤΠα6Υ πΙαΥ 
Ῥο οοππθοίθᾶ ἴῃ γαγίοἩβ 1/78, απᾶ ἴ]ια 
Ῥαπούπαδίοῦ η] ἀῑβοι αοοογάΙπϱ]γ. 
Οπ {πο ν]οἰθ Ποπεγος πο πογᾶς 
πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει µου ὑπὲρ πάντων 
ὑμῶν 566} παι ΠΥ ἴο τὰ {οροῦΠμο:; 
απᾶ 1 80, πο ᾶνθ ὑῃ6 αἱὐεγπαῦίτο οἵ 
αὐὐδομίηρ' θη Το πο {οτοσοῖπς ΟΥ ὕο 
ο {οΠον]ης πογᾶς. 1 πᾶν ργείεγγοά 
Όλο ΓΟΥΠΙΘΥ {0Υ Όσο ΤΘθαδΟΠΒ. (1) Τηο 
αἰγιοίατθ οὗ ἔ]ο Ραβδαςο {5 ἀἱξ]οσαθεά 
απᾶ 108 {ογοθ Ἱγθαἰκεπθά, ὮΥ ἀἱδοοηπθοῦ- 
ης οἶαιςδο Ῥοϊπίεά οαὖὺ 5ο οργίοιΒΙΥ 
5 οοιτο]αῦῖγο ὈΥ ὑῃ6 γερεῦΙΙοη οὗ ὑπὸ 
5816 Πογά πάσῃ, πάντοτε, πάσῃ, πάν- 
των» 866 Ἰμοῦθοἷὶκ Ζαγαΐ. Ρ. 56. (2) 
Τ]ιο ψ/ογάβ μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιού- 
μενος Β6ΘΠΙ {ο βίαπᾶ αρατῖ, 45 αἨ ϱκ- 
Ῥ]απαῦοΥγ οἶαιξο ἀθβπῖησ ὑῃ6 οἨαγας- 
ἴ6υ οὗ ὑπ {ογοροίησ πάσῃ δεήσει; Τον 
{ποτο ποι]ά θ6 οτεαῦ ἃν κυναγ ἀΠ 688 πι 
Δ ΚΙηρ' Οη6 8επίθποθ οἵ {ο πο, ἐν 
πάσῃ δεήσει τὴν δέησιν ποιούμενος. ΒῸΥ 
0Π6 οοηποαχίοη εὐχαριστεῖν πάντοτε (ἴῃ 
τηοϑὺ 03865 νυ] ἢ περὶ ΟΥ ὑπὲρ ὑμῶν) 566 
Ι 0ος. 1. 4, 1 ΤΗ688. Ἱ. 2, 2 Τ11688. 1. 3, 
Π, 13, Βρ]θς. Υ. 20, απᾶ Ῥε6ΓμαρΒ 8180 
οἱ, 1. 3, Ῥηϊ]επι,. 4 : οοπΙΡ. αἶδο ΕΡΗΘΒ. 
Ϊ, 16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν. 

τῷ Θεῷ μου] “τῳ σοᾶ.. 1ο Βίηρτι- 
Ίαν οχρτθβε6ς ΒΙΓΟΠΡῚΥ ὑπ 6 8ΕΠ5Θ οὗ ἃ 
61οβο ῬΘΥΒΟΏΒΙ γε]αθίοπβΒΙΡ: οοπαΡ. Α οὐδ 
ΧΧΥΪ. 23 ’ πΊΟΒΘ 1 810 αμά ΠΟΙ 1 
ΒΟΥυ θ᾽ ; 566 8150 ὑπμ6 ποίθ οπ (πι. 1, 20, 
απᾶ ΘΟΙΏΡ. 111. 8. ὙΠ. 

ἐπὶ πάνῃ τῇ μνείᾳ] “ἴηι, αἷΐ 4 6- 
ΠπιΟΠΙῦγαποθ) ποῦ ΟΠ ΘΟ ΤΕΠΙΘΠΙ- 
Ῥταπορ (ἐπὶ πάσῃ μνείᾳ)" τ] 6 που]ά 
Ροῖπό ταῦμαγ {ο βοϊα θα, ἱπύθυμὐὐθηύ 
δούβ. Όη μνεία απᾶ εὐχαριστῶ 866 ἴῃθ 
πούρϑ 1 ΤΊ 685. Ἱ. 2. δ πον. 



1. 4, 5] ΕΡΙΡΤΊΙΕ Το ΤΗΕ ΡΗΙΠΗΡΡΙΑΝΡ, 83 
/ / / ε ᾿ / ΄σ 

πάντοτε ἐν πάση δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, μετὰ 
-- Ἁ / / .] Ἁ ο. 4 σι 

χαρας την δέήσιν ποιουµενος, “ἐπι τή κοινωνίᾳ υμών εἰς 
Ἁ 3 ᾽ Ἁ ΄σ ε / -- -- 

τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ [τῆς] πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν' 

4. ὑπὲρ πάντων ὑμῶν) β]λοι]ᾶά Ὀ6 
οοπποοίεἆ γαύῃον τ] ἢ εὐχαριστῶ ὑῃδη 
Ψη(]ι ἐν πάση δεήσει, ἴον {6 {ο]]οπίης 
ΥΘΑΒΟΠΒ. (1) ΤΠο γοτᾶβ ΔΓΘ ΠΙΟΓΘ Πᾶ- 
ΤάΓα]ΙΥ {ακεπ ἃ5 Ἱπᾶερεπάεηπῦ απᾶ ο0- 
ογάϊπαίο γη 0} αἲ] {Π6 ργουθάϊησ «Ια1β65, 
ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ, πάντοτε, ἐν πάσῃ 
δεήσει, ἰδ α5 ἀερεπᾶεπύ ΟΠ αΠΥ 016 
ΒΙΗΡΙΣ. (2) Ἴμο βύγοββ οἱ {ο ΑΡο- 

Ὁ ρ]ο” αἰαοπποπό ἰβ ταί]ον οη. ο 

ἴλαπ/αφίοίπφ {ου 411 ἴπαη Όλο Ώ7Γαγ67’ 
{0Υ α]], 5 ἢθ 15 ἀπτε]]ίπς οἩ {Π611 σουᾶᾷ 
ἀεεάβ. (3) Τῃ {Π6 ρατα]]ε] Ραββασε5 
δἱγ6δᾶγ αποίεᾶ ια 6ΟΠΊΠΙΟἨΠ οΟΠΠΘΣΙΟΠ 

, 15 εὐχαριστεῖν ὑπὲρ (ΟΥ̓ περὶ) ὑμῶν. 

Τηδῃ, ΟΥ Ὀούνθοῃ Ρατίγ απά ῬΑΥῸΥ : ΏΙΥ. 

με --΄ 

ΤΉΏΘΓΘ 15 ἃ βύυπαϊοα γορουϊθοη οὗ {Π6 
ποτά “811 ἴῃ {115 δρβί]θ, πει ὑΠ6 
ῬΒΙΙΡΡίδη ΟµατοὮ 18. πιεπθοηθά: 560 
1. 2, 7 (ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, πάντας ὑμᾶς), 
δ, 25, 1. 17, Ἱν. 21. Τῦ 18 ἱπιροβεῖρ]ο 
ποῦ {ο οοηπροῦ ὑ}18 Του ΥΘ ΠΟΘ οὗ ἐῃ6 
πονά πο ο αἴτοιπρ απά τοϑρθαύθα 
οκΠογίαΙοηΒ {ο πη πο πο ερί- 
8016 οοπ{αἶης (1. 27, ]. 1---4, ἷν. 2, 3, 5, 
7,9). πο Αροβίΐο 866πι8 {ο βαγ, “1 
π]αΚθ πο ἀἴβεγεπορ Ῥείποεη πια απἆ 

Ἠθατί 18 ορεη {ο 81}; ΠΙΥ ΡΓαΥΘΙΒ, Τ1Υ 
ὑπαπ]κβσῖνίηρα, ΠΙΥ Ἰο0γρ65, ΤΥ οὔ]ρα- 
6Ἴρπβ, θχίοπᾶ {ο αἰἰ. ὅθ ὑπὸ ΙΠίτο- 
ἀποίίοῃ, Ὁ. 67. 

μετὰ χαρᾶς κ.τ.λ. ΒάπΊπια ορῖβίο- 
166, 8478 Βεηρο], ΄φαιάᾶεο σαμαοίθ᾽: 
αρ τς 17) το, 29, 20. 
Π], 1, 1γ. 1, 4, 1ο. Τὴ αγ[ῖο]θ Ῥο[ογο 
δέησιν τθί6Γ8 1 Ῥασ]ς {ο ἴμο ρταγίοιβ 
δεήσει. 

5. ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ κ.τ.λ.) ΤΠ γο- 
γἱοῖβ 6811806 μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν 
ποιούμενος Ῥοΐης ἃ Ῥαγεπί]οβίς, ὑπ 686 
ποχγάβ 419 οοπηθούθα συ] ἢ εὐχαριστῶ. 
ΕῸΥ εὐχαριστεῖν ἐπὶ 866 1 ΟοΥ. Ἱ. 4. 
ΤῊΘ πογάς βἱρπΙ[γ ποῦ 6γοασ ρατθοῖρα- 
ὑϊοη ἴῃ ἴμο (ἄ08Ρο]) (τοῦ εὐαγγελίου, 

᾿ΟΟΠΙΡ. 11. 1, ΠΠ. 1ο), αὖ “γοῦν οοορογα- 
[ΐοη θοπγατάς, ἵπ αἱά οὗ {6 (905Ρ61᾽ (εἰς 

] τὸ εὐαγγέλιον). Του ὕ]ο εοπβίγιιοδῖοι 

866 2 Ο0Υ. ἰχ. 13 ἁπλότητι τῆς κοινωνίας 
εἰς αὐτούς, ΟΠ. ΧΥ. 26 κοινωνίαν τινὰ 
ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχούς. [ῃ {Π6 
ῬΑΒΒΑΡῸΒ. ]αβύ αποἰθοᾷ κοινωνία Πδ5 ἃ 
γοϑύγιούθα Ἰπθαµῖπς, ΄ ΘΟ ΤΙ θα ]0Π8, 
αἱπιβρ]νίησ (α8 4180 ἵῃπ 2 ΟὟΥ. γὙ11]. 4. 
ΗΠεῦγ, χΙΠ, 16: 50 κοινωνεῖν, ἨΟΠ1, ΧΙΙ. 
13; κοινωνικός 1 ΤΊ). γι. 18; 5686 
ἘΤΙ(ΖβοἩο 2εοπι. ΤΠ. Ρ. 81); θαῦ Ἠετο, 
5. ἴμο οοηὐοχὺ 5ΠΟ1ΥΑ, 16 ἀθποίος ο0- 
οροταῦίοη {Π {ο π]άαεύ βθηβθ, ὑμὶν 
ρατοΙραδίοη πΙθ]ι πο Αροβί]ο θύμον 
ἴῃ ΑΥΠΙΡΑΓΗΥ ΟΥ̓ ἵπ βαΠετῖης ΟΥ ἵη ας- 
ὑϊγο ]αβοαΓ ΟΥ ἵηῃ αἩΠΥ οίμεγ παγ. Δί 
{πο 5816 {πιο {Π|6 11 αἰπιβο]νίης Ίγαβ ἃ 
σπα] Ἱπδίαπορ οἵ {018 οοορεταβδίοῃ, 
απᾶά 86ΘΠΙ8 {ο Ἠατο Ῥεεη {οτεπιοδύ 1π 
ἴῃπο ΑΡροβί]θ5 πα]πᾶ. Τὴ (5 ραγσα- 
Ὁ ἵγαγ πεγ δα «οορεταίεά {ΟΠ {π6 
Υ6ΙΥ ΒΥΕ{ (ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας) 
πῃθη ΟἹ [18 ἀερατίατο {γοπι ΗΠΙΡΡΙ 
{αγ βεπύ οοπίγΙραὔΙοηπ8 6ο Τῃθβεα]ο- 
ηπῖσα πα {ο ΟοτΙπ{] (1γ. 15, 16 ἐν ἀρχῇ 
τοῦ εὐαγγελίου), απᾶ ἀρ ο ἴπο Ῥγοβεπίύ 
Ώπιο (ἄχρι τοῦ νῦν) Νθη αθαἴπ {Πο μαα 
ἀαξραίε]ιοά 5αρρ]ϊ65 {ο Βοιηθ ὮΥ {πο 
Παπάς οἵ Εραρ[τοσῖίτις (1γ. το ἤδη πότε). : - 

πρώτης] “ο γε Τ]ο ατίῖο]ο 18 
{γοαιεηΘΙγ οπαϊσζεᾶ, Ῥασααδο ἴπο πτι- 
1678} 15 βα/ΠοἰσηΘΙγ ἀαβηῖίο ἴῃ 1056]: 
εοπαρ. Ματ] χἩ. 28----30, χνῖ. 9, Αοὐβ 
χι, 16, χπι, 12, κα, τὸ, ἩΡΠΟΒ: τι 5 
Ἠοτο ΒΟΠ19 οὗ {ιο οἰάρςύ μ88 τοαἆ τῆς 
πρώτης, Ὀσπὺὺ ιο ἃΥύϊο16 πα]σ]λῦ Ῥεγῃαρς 
Ῥο βαβροοῦαᾶ, α5 ἃ Π]ςε]γ αἀάῑδίοη οἵ 
ΒΟΠΙΘ {γαηΠβδογῖρογ {05 {ιθ βᾶκὸ οἵ 
οτγοαῦοτ Ργεςβίοη. 

6, 7. “1 Ἰιανο το}! Ρτοιπᾶ {ου 
ἐλαη]καο]νίησ; {Πμαπ]κβοϊνίπσ Γον Ῥραξί 
οχρεγίσποθ, απά ὑαπ]κβσ]νίηςσ {ου {αΐαιγα 
Ἀορθ. 1 απι βπτο, ὑπαὺ ἃ5 ἀοά Ἰας ἴη- 
δασαγαῦθα ἃ σοοᾶ ποτ] ἴῃ γοα, 8ο Ἡο 
Ὑ111 οοπαρ]εῖθ ἴ]ο βαπ1θ, (λα ῦ 16 πιαγ ο 
Ῥτορατοαα {ο βἰαπᾶ πο {οβύ ἵπ ἴμο ἆαγ 
οὗ Ομτ]ςίς αάγεηπί. 1 Ἠαγο 6Υ6ΓΥ τεᾶ- 
βοπ {ο ἰΠπϊπ]ς ὑππ5 {αοιταβΙγ οἵ τοι 
αἴ; {ου ἴἶιο ΤΟΠΙΟΠΙΡΥΑΩΠΟΘ 8. 6ΥοΟΥ ἶπ 

6---2 



84 ἘΡΙΞΤΙΙ ΤΟ ΤΗΕ ΡΗΙΠΙΙΡΡΙΑΝΡ, [1. 6, 7 

ὁ πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον 

ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι[ς] ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ἰκαθ- 

ώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, 

διὰ τὸ ἔχειν µε ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς ἔν τε τοῖς δεσμοῖς 

(6. ἡμέρας Χριστοῦ Ἰησοῦ. 

ΠΙΥ ποαγύ, ΒΟ 7οι.---768, αἰζ οὗ γου--- 
Πᾶνα ὑθῃάογθα πηθ γοιῦ αἷᾶ Δηα ους, 
πηθίῃου 1Π Ῥθατίησ {116 ΒΟΥΤΟΥ͂Β οἱ ΤΥ 
οαρΜϊνΙὀγ ος ἵπ οί θυ ἀείοπαϊΐης απά 
Ῥτοιπούίης {π6 495Ρ6]: ἃ Ἰηδηϊοβῦ ῦο- 
Κον ἰλαῦ γο αὖζ αἲο ρατία]κογΒ νν10}} ηχο 
οἵ {ο σγασο οἵ ἀοά. 

6. πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο] “5ἴη66 7 
Λας ἐ)ῖδ τόνῳ οοπ/άεπεο ΤΠί5 ἃ8- 
«ιχα1ςΘ, Ὀτ]ὸ οἩ ο οχροτίοπςο οἳ 
{8 ραςῖ, οπαῦ]ες πο ΑΡροβί]ο ὕο απ{]- 
οἱραῦο πιαῦίου {ου ἐλαπ]κ{α]ηθβθ. 1ου 
αὐτὸ τοῦτο «οπαρ. 648]. ἰϊ. 1ο, 2 ΟοἩ. Π. 
3,2 Ῥοῦ. Ἱ. 5 (τ αγ. Ἱ.). πο οτάον 
α10Π9 8οθίης βαΠιοϊοπῦ {ο οχο]αἀάθ αἨ- 
Οὗ ΘΙ ργοροβεά τεπάοτίης οὗ αὐτὸ τοῦ- 
το, ΟΠ ὑΠ18 Υοτγ αοοοιπζ 1.6. “ὮΥ τος- 
Β0 οΓ γοῦν Ῥραξῦ οοοροταῦΙοη.) 

ὁ ἐναρξάμενας] ΤΠ πγοτᾷβ ἐνάρχεσθαι, 
ἐπιτελεῖν, ῬΟΒΒΙΌΪΥ οοπίαϊπ ἃ, βαογ]ῇΠοῖα] 
ΠΙΘΙΑΡΗΟΣ: 566 ἴμο ποίθΒ οη 6]. 111. 3, 
ΘΠ οοπηραΓο 11. 17 εἰ καὶ σπένδοµαι ἐπὶ 
τῇ θυσία. Έοῦ ὑπ οπιίββίοῃ οἵ Θεὸς 
Ῥοΐογο ὁ ἐναρξάμενος ΟΟΙΏΡΑΙΘ 64. 1. 6, 
15 (μοὐθ8). 

ἔργον ἀγαθόν] ΒΥ {15 ΄σοοᾶ πουῦϊ᾿ 
158. πιθαηῦ ὑῃθν οοορογαύϊοῃ Ισ απά 
αἰϊθούϊοη Του ὑπὸ Αγροβίϊθ. ΒΥ ἴιο 
ὙΥΟΥΚΘΥΒ οὗ {Ππ|8 πνοτ]ς δῦ Ρα] ἀουθύ- 
1955 ποαης {16 ΕΓΠΠΡρΙαΠΒ ὑπο ΒΘ] νγ68. 
Νογνοτίμε]εβς 10 15. ο ἀοΐπο {ουι 
Ῥερϊηπίπσ {ο επά: Ἠο Ἱπαισιγαίος 
απά Ἠο οοπιρ]θίθε. ΤῊ ραταᾶος οἵ 
8}} ὑγαο το]σίοι. 15 5011] παογθ ὈΥΌΔΑΙΥ 
βίαΐθά ἴῃ 11. 12, 13,“ οτ]ς οαὖ 2/01 οἱδη 
βα]γαῦῖοη, {ου 165 15 αΟοα ὑπαὺ οοογλοίζν 
ὤπ γοιυ Ῥοῦ] ο γη] απιά {ο πτοτ]ς οἱο.᾽ 

ἄχρις ἡμέρας Ἰησοῦ] ταῖς» {ο {πο 
[οχοροῖπςρ ποῦθΒ οἵ {ϊπ|6, ἀπὸ πρώτης 
ἡμέρας διὰ ἄχρι τοῦ νῦν; Ῥαῦ ιο οςκ- 
ῬγοβδίοἨ Ἱππρ]ί6ς βοπιεῦ]λῖπσ ΠΠΟΥΟ ὉΠ ἢ 
α ἴθπιρογα] πας, Το 1άθα οἵ ἃ {ορί- 
ἔπᾳ 18 Ῥγοπαϊποηῦ : «ἀοά γ]] αάγαποο 
γοι ἴῃ 518 06, 50 ἐλαῦ τοι πιασ ο Ργο- 

ραχοᾶ {ο πιοοῦ ὑη6 ἆαγ οἵ ὠία] ΌΟἨ 
{ο πιοαπίης οἵ ἡμέρα απᾶ οἩἨ {19 αὉ- 
βοποθ οὗ ἐῃ8 ἀαβπ]έθ αχγθοἰο 566 {1ο 
ποΐθβ ΟΠ 1 ΤΗ088. Υ. 2. 

ΑΒ “019 ἆαγ οἳ Ον) 16 μας ἃ 
ΊΊΟΥΟ αρρτοργα{ζο Ππιϊὃ (λαη ο ἆασ 
οἵ γοῦν ἀἆθαῦμ, 16 παδὺ ποῦ Ὀ6 ΠαβῦΙΙΥ 
ἱπ{οτγοά {γοπι {118 οκρτθβεῖοι ὑπαῦ δὺ 
Ῥαα]. οοπβἀοπ{Ιγ οκροοίαά πο Του β 
αἀνοπί ἀἁαγίησ ὑπο Ι{οῦίπιο οὗ 115 ΕΠΙ]- 
ἱρρίδῃ οοπγοτίΒ. Οἱ {Π6 οὔμος Παπά, 
5016 ἃ ἰοἰραύίοπ οἱ 105. ηθαχ αρΡΡΓΟΒΟΙ 
Β6ΘΠΙ5 {ο ἀπ 61}10 ἄχρις Ἠθτθ, 88 10 18 
Ἱπρ]ίοά ἴῃ δῦ Ρας Ἱαησπασο εἶδο- 
πηςγο, 6. δ΄. ἴῃ ἡμ εἴς οἱ ζῶντες 1 Τ11658, 
ἵν. 17, απά ἴῃ πάντες οὐ κοιμηθησόµεθα 
(ρτοῦαβ!γ {16 οοιγοοῖ τοβάΙης) 1 ΟΟΥ. 
πο. 

7... Της οοπβάστπςθ 18. Ιαβῆβθά Ὦγ 
ὑμῖν ραδύ οοορεταΙοἩ, ΜΠ] 18 Ἱπαάε]]- 
ΡΙΥ βίαπιρεᾶ οἩἨ {1ο ΑΡοβί]θ5 ΠΙΘΠΙΟΤΥ. 
ΤῊ βὔνοθς οἵ ιο 18αδοἨ (διά), π]]σ]ι 
15 ὑπο {οαπάαθοὮυ οἵ 5 4β8αΓαποο, 
τοβῦς ποῦ ΟΠ ἔχειν ἐν τῇ καρδίᾳ Ὀαῦ οἷ 
συνκοινωνοὺς τῆς χάριτος, ποῦ 09 ἴλο 
τοῦ οὗ τοπιθιηρετίης Ῥιῦ οἳ 0π9 ὑήπςσ 
γοπιθπιΏεγεά. 

καθώς] Ῥοο {ια ποίθ αἱ, 111. 6. 
τοῦτο φρονεῖν κ.τ.λ.] ΄ἴο επἰογίαΐι 

{]ιὲς ορ ίπείοπι οὐπιοθγ1εῦτι ψοῖ αἰ Οπ 
{μ6 ἀῑΠεγοποςῬ Ῥούπεεη ὑπὲρ απᾶ περὶ 
566 ἴμθ ποίο οη (δὶ. 1. 4, ἃμᾷ οοπΙΡ. 
ὙΥΙΠΟΥ ὃ χ]νΙ]. ῥ. 466. 

διὰ τὸ ἔχειν µε κ.τ.λ.]Όεσαιβο 1 ἤαῦθ 
οι; ποῦ, 85 16 18 5ΟΠΙΘΟΙΠΙΘΒ δ θη, 
έῬοοαιδο Τοα Πᾶνα πὶ. Ἰ19 οτἀςτ οὗ 
ἴμο πγογάς ροϊηὖβ {ο 018 α8 {Πο οοιγοεῦ 
τοπάρτῖηπσ; δηα ἴλθ αρροαὶ Ὑ]]οῖι Γο]- 
Ίοι5, {ου αοα ἵδ ΠΥ π]ίπθβΒ τθ- 
ααϊγ 68 ἶδ, 

ἔν τε τοῖς δεσμοῖς κ.τ.λ.] Ατὸ {1ιθβο 
πγογᾶς {ο 6 {αχκεν τνιθ {πο {οτοσοῖηπς 
οὐ η] πο {οοπίησ οἶααβο ὃ Αο- 
οονάϊπσ αδ ΠΟΥ 816 αἰασ]εᾶ {ο ο 



1. 5] ΏΡΙΦΤΙ ΕΣ το ΤΗΕ ΡΗΙΙΗΤΕΙΔΑΝ»Σ, 56 

ν» “- 5 / Δ / ΄σ ᾽ ’ μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιωσει τοῦ εὐαγγελίου 
’ αν ’ ’ . ΄. γ ’ 

συγνγκοινωνου» µου τῆς χαριτος παντας ὑμάς ονγτας” ἁμαρ- 
« / ε 3 - / ε ΄- 7 

τυς γάρ µου ὁ Θεος, ὡς ἐπιποθώ παντας ὑμᾶς ἐν σπλάγ- 

οηπθ ΟΥ {μο οίΠοςσ, ὑπ 6} πεαηίησς γη] 
ϱο ἀϊβετοπί. (1) 1 νο οοηπθοῦ {16} 
ἢ π]ιαῦ Ῥτοσσάςς, ἐν ΠΠ] Ὃο ἴοπιρο- 
γα], απά ἴ]ιθ 5686 ν01}} {ει Ῥο6,΄ 1 Όεαν 
{115 1η πιῖπς, Ῥοί] ποπ 1 απι ἴῃ Ῥοπάβ 
απᾶ παν 1 απι ρ]εαάΐης ΠΙΥ «8159 [ἢ 
οοιτί. Βαυῦ οτεη 1 {ποῦ Ίεγο σγουπά 
ἴοι βαρροδίπς {λαί ἴμο γα] Ἰαά α]- 
ΥΘΔΔΥ Ὀοστπ, ιο «Ἴααδο 15. ὑμ8 τεη- 
ἀεγοά αἰπιοβῦ πιοαπίησ]6ς5. (2) Οἱ 
ὑπο οὔμου παπᾶ, 1 {1ογ ατο αὐθασιαά 
{ο ὑπο {οοπίπς νογάβ, ὑΠ 0 56:86 185 
657: “Ῥαν ϊοϊραύουβ ὶῦ ἢ} πιο Ὀούλ ἴῃ 
ΏΙΥ ΡοΠά5 απά 1 ΠΙΥ ἀοίεπορῬ δηα μ)δίη- 
ἴθπαποῬ οὗ {1ο (ο5Ρε1; 1.6. 11 Πανο 
βιβογοᾶ, 5ο Ἠανο τοι; Ἡ 1 Ἰατε ]α- 
Ῥουτοαά αοὐϊγε]γ {οΥ ὑπ 6 5061, 5ο μαγο 
Σο’: ΟΟΠΡ. ΥΥ. 29, 30. 

τῇ ἀπολογίᾳ κ.τ.λ. 119 ἴπο ποτά, 
Ῥοΐηπσ οοπηοσοῦαᾷ ὮΥ {ιο βαιμθ αγ{ίο]ο, 

'. ουπιὈίπο 0ο {0ΥΠι 0Π6 1468. ΑΒ ἀπο- 
λογία ΙΠΡΙΙ68 {πο ποραίίνο οὗ ἀοίοι- 
μἱνο βἰάο οἵ {19 Αροβί]ο ρτθασΙΙης, 
{110 Ῥτεραχαίοτγ Ῥτοςςββ Οἵ Τεπιογ]ης 
οὐδίαο]οβ απά Ργο]αά1ςΘΒ, 80 βεβάίωσις 
ἁἀοποίος ἴλε ροβίτο οὗ ασσγοδβϊνοβ]ἀο, 
ίμο αἰνοοῦ αἀγοποεπιεπῦ απά οδίαὈ]1δ]- 
αηθη{6 οἵ Όλο («οβρε]. Τῆι ὕνο {οσθ- 
{λον ση] ὑπι5. «οπαρτῖδθ 411 πιοᾶςς οὗ 
ρτδασμίης απά οχεπάϊίηπσ {ο ἰταίῃ, 
Βου ἀπολογία 599 Υον. 16 ; {01 βεβαίω- 
σις 1 0909. 1. 6. 

συνκοινωνούς µου κ.τ.λ.) ΄Ραγίαᾖογς 
εὐτέ Π1θ ἴηι (400 6 ϱεη](ᾶνοβ ΤῸ 
Ὁοδῦ ὑχγοαίοὰ ἃ5 βοραγαΐθ απᾶ Ἰπὰςο- 
ρεπάοηί, 580 ο.5. 1, 39: οΟ0Π1Ρ. ΠΟΥ 
ἢ Χχχ. Ρ. 239. 1Π {1118 9386 ἡ χάρις 
να Όλο ἀθ[πῖίο αγσ]ο βἰαπάβ αὐβο- 
Ια{6]γ {ου ΄Όιο ΕΠἱνίπθ σγαςο) 45 1:6- 
ααθη(Ιγ: ϱ.ϱ. Αοῑς χνΠ]. 27, 2 Ο01. ἷν. 
15, (απ. ν. 4, Ερ]ιθβ. 1, δ. /(γαορ) 
ΔΡΡΙ165 θᾳ11α]1Υ {ο ὑπο “ Ῥοπάβ ἀπά {ο 
ὕδο “ ἀοίοποο απᾶ οοπβγπιαϐίοη οἵ {}6 
«οβροι 11 16 15 α ρτϊνί]οσο {ο ρτοαο]ι 
ΟΗτὶαί, 16 18 ποῦ 1658 ἃ Ῥτϊγί]οσο {ο βιί- 
ἴον {ος Επι : ΟΟΠΙΡ. γε, 29 ὑμῖν ἐχα- 
ρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ µόνον τὸ εἰς 

αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐ- 
τοῦ πάσχειν. Α ΤΙΟΤΘ βροοῖα] 1ΘΏ- 
ἀετίης οὗ ιο Ῥαββαςο 18 ΒοπιοΙπιοβ 
αἀορίθᾶ, ’]οϊπζ-οοπχϊιραίοτβ {ο ΏΌιε 
δἰ πη]ο]ι 1 Ἠαγο τοσθῖγοᾶ”: 560 6.5. 
Τα16Υ”8 .7ογ. Ῥαιί. νἱϊ. 1. Βαῦ ἐποισ]ι 
χάρις ΒΟΠΙΘΛΙΠΙΘ8 Το6ί6ΥΒ βροοία]Ιγ {ο 
αἱη]βα]γίησ (6.5. 1 Ο05, αγ. 3, 2 ΟΟΥ. 
τι], 4), ΒαςἩ ἃ τοβίχἰοἰίοη. Ίθγο ΒΘΕΠΙ5 

ἵο 86ΥοΥ 05 οἶαιβο {γοπι {πο οοπὐθχὺ 
απά {ο ἀθεβίτοΥ μα π]οἰθ {οχοθ οἳ {116 
Ράββασς, 

ὑμᾶς] τοροαίθά: οοπαρ. 0ο]. 1, 13 
(Ώιο οοτγθοῦ τεκάϊης), δια 566 ΠΟΥ 
ᾧ αχ, Ρ. 184. 

ὃ, 51 εα]Ι ἀοἂ {ο π]ίποβς ὑπαῦ 1 ἁῑά 
ποῦ Θχασρογαῦθ, ΨΊεΠ 1 ΒΡΟΚΘ οὗ ανίης 
γοὰ 8}} 11 ΤΥ ποαγύ. Πο 5816 {ΟΥΠι 
οὗ αὐὐοϑύυϊοη ο6σΤΒ ἴῃ ΠΟΙ. 1. 9: 866 
4180 2 ΟΟΥ. 1. 23, 1 ΤΗ688. 11. 5, 10. 

ἐπιποθώ] “1 ψοαγη αγ» Τ]θ Ῥτο- 
ΡοβΙδοῦ ἴῃ 1056} βΙσηϊῇοΒδ ΠΙΟΥΟΘΙΥ ἀῖ- 
γεοίίοπ; Ὀαὺ ὑμο Ἰάοα οἱ βἰτα]πίησ α{ἴου 
ὧιο οὐ]εοῦ υοῖηπσ (λογοὺγ 5ασσοβίος, 
16 σείβ ο ΙπιρΙγ 6α6ΓΊι688: «6ΟΠΙΡ. 
11ο. Φἱ6, ΧΥΙ]. 1ΟΙ παρόντι μὲν οὐ χρη- 
σάμενος ἀπόντα δὲ ἐπιποθήσας. 10 18 ἃ 
βἰσπϊβοαηῦ {αοῦ, ροϊπίησ {ο ὑμ6 σγοαῦου 
πίθηβΙΥγ οὗ ὑπ6 Ἰαηφαασο, ὑπαῦ, πη]]ο 
{10 βἴππρ]θ ἸνογάΒ πόθος, ποθεῖν, οἵο. 
4Υθ ΠΘΥΘῚ {ουπά ἴῃ πο Νοπ Τοβία- 
ηθηὔ, {ο ορπαροιλάβ ἐπιποθεῖν, ἐπιπο- 
θία, ἐπιπόθησις, ἐπιπόθητος, ο0οχ 10} 
{ο]οχαβ]ε ο(ΕΠΟΥ. 

ἐν σπλάγχνοις κ.τ.λ.] “Ι΄ 1 5ροαα]ς οὗ 
Πανίης τοι ἴῃ ΒΥ ΟΠ Ἠθατῦ ἢ 1 5οπ]ά 
ταῦ" αγο βαῖά ὑπαῦ ἴῃ ιο Ποατῦ οὗ 
Οµν]ςέ 6ορας 1 Ίοησ {ον γοι. ΑΔ Ροποί- 
ἔα] πηθοίαρ]ιου ἀοβοτίοίηις ροτ[οοῦ πῃ. 
Τμο Ῥε]ίονος Ἰαβ πο γοαγηίησ5 αρατύ 
{γοπα 18 1οχᾶ; Ἠἱ5 Ῥαἱδο Ὀδαῦβ γη θ]ι 
Όλο Ῥα]βο οἵ ΟἸ ιν ἶϑῦ ; Πἱ8 Ἠθατύ {τοῦΒ 
η. ἔλλο Ἠθατυ οὗ ΟΗχβ6, “1ὴ Ῥαπ]ο 
που Ῥαπ]ας υἱν δ, Βαγ8 Βοησεί, “86 
/ο6βα5 Οµτ]βαβ); 5600 {]ο ποίο οὐ (δὶ. 
11. 2Ο. Όοπαρ. Τε5ἱ. αἱ, αΐγ. Πουί 4 
ἐν σπλάγχνοις υἱοῦ αὐτοῦ. ΤΠμοορβῖ]αβ 



δ6 ΕΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΡΗΙΠΗΣΡΙΑΝΡ,. [1 9, ιό 

σι} - Α ΄σ ἐφ ε/ ς » 

χνοις Χριστοῦ Ἰησοῦ: "καὶ τοῦτο προσευχοµαι, ἵνα ἡ ἀγ- 
͵ ΄σ / -- Ν ΄ / 3 3 “Ἔ 

άπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσευη ἐν ἐπιγνωσει 
᾿ / 5 / το 32 δὴ ὃ / ς - 4 ὃ 

καὶ πάση αἰσθήσει, εἰς το οκιµαάζειν ὑμᾶς τα ὁια- 
; “ ε 3 2 ΄ ᾿Ὶ 3 / 5 ε / 

φεροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπροσκοποι εἰς ἡμέραν 
9. μᾶλλον περισσεύσῃ. 

(σα «ιοί. Ἡ. 1Ο, 22) 808 σπλάγχνα 
απᾶ καρδία 35 οοπγοεγ{ῖρ]θ {6γπηδ, βροα]- 
ἵησ οἵ ο ὴήογα ἵπ 9ηΠθ ραβδασθ 88 
ἐνδιάθετον ἐν τοῖς ἰδίοις σπλάγχνοις (τοῦ 
Θεοῦ), ἱπ αΠΟἴΗΠΘΓ ἃ8 ἐνδιάθετον ἐν καρ- 
δίᾳ Θεοῦ. 

Τ]ο9 σπλάγχνα ΔΘ ΡΓΟΡΘΣΙΥ πο πο- 
Ῥ]6γ γΙβοθγα, {πο Ἠοατί, Ι1115, ΗΥοΥ οἴο., 
α5 ἀἰκαπσιϊδ]ηεά ΓΓοΠ1 0ο ἔντερα, Όλο 
1οπ6Υ γίβοθγα, (Πο Ιπ{ίεβήπθΒ: 6... 8ο]. 
4φαπι. 1221 σὺν ἐντέροις τε σπλάγχνα. 
ΤΠθ σπλάγχνα 410Π6 Β6ΕΠΙ ἴο Ὦ9 1ο- 
σαγὰθᾷ ὮΥ ἴμο αὙ ΘΟ ΚΒ α5 {ιο βεαί οἵ ὕ]ο 
ἀΠ6ςοὔΙοη8, π]λείϊας αησογ, Ίοσε, ΡΙ0γ, 
οὗ Ι6α]οιβ7. Όπ πο οἴμεγ Ἠαπὰά πο 
βποῦ ἀἰδποῦίοι 15 οΏβεγτοᾶ ἴῃ Ἠθ- 
Όταν. Ἴμο ποτά ὉΠ, Ὠ ν 2, απά 
ογθη 310, π]ϊο]ι οσοι ΟΟΠΙΠΙΟΗΙΥ ἴῃ 
0815 πιοίαρλοτ]οα] 86ΠΡΘ, 866ΙΠ1 {ο 601- 
γθβροπά ταῦἨθγ {ο ἔντερα ἴ]ιαη {ο 
σπλάγχνα: ΜΏΘΠΟΘ ΘΥΕΠ κοιλία απά 
ἔγκατα 319 80 αδοᾶ ἵῃ {μθ Ἰχχ. ΤῊΘ 
ΥΘΓΌ σπλαγχνίζεσθαι Β6ΘΠΙ5 ποὺ ἴο Ὦο 
εἰαββῖσα], απά γα Ῥεγμαρς ἃ οοἴπασο 
οὗ ὑπο ΦΘ 8} ἀἱδρογδίοπ, ὑπ 6 πἹοίΑΡΗΟΣ 
Ὀοῖης ΠΟ ἢ. ΠΊΟΥΘ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἴῃ ΗΘΌΓΟΥ 
πα 1η (τοεῖς, 

9. “1 εροχκο οἵ Ργαγίπσ {οΥ οι (τετ. 
4). ΤΠϊβδ ὕπεη 18 {ο ραγροτύ οἱ ΤΩ 
ΡΓΑΥΘΥ (τοῦτο προσεύχομαι), ὑμαὺ γοιν 
Ιούγθ ΠΙΔΥ͂ ΟΥ̓́Θ ΡΥΟΥ απᾶ σΥοΥΥ, ΙΠ ὑΠ6 
αἰζαϊηπιοπύ οἵ Ῥετ{εοῦ Ἰςποπ]θοᾶσο απὰ 
ἨΠΙΥΘΥΡΩ] ἀἱβοετηπιεηί,) 

ἵνα] ἱπ γοάποθϑ {ιο οἶαιςο π]]ο] ἆθ- 
ΒΟΙ1Ρ6Β ὑῃ6 Φιώ}ογί οὗ τοῦτο. Ἐον 
(15 οοπποχίοη οὗ τοῦτο ἵνα ΟΟΙΠΡΑΥΘ 
Ι ΦοἩἨ. ἵν. 17: 566 αἶ5ο 3 ζΖ0Ἠ. 4 µειζο- 
τέραν τούτων οὐκ ἔχω χαρὰν ἵνα ἀκούω 
κ.τ.λ., “ὁ. ΧΥ. 13 μείζονα ταύτης ἀγά- 
πην οὐδεὶς ἔχει ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
θῇ κ.τ.λ. ῬΟΥ βπο]ι Ἰαΐθυ πδασος οἵ ἵνα, 
πἩ]ο]ι 1η ο]άου οἸαβείσα] ἄγοθοῖς αἱ τα 8 
ἀθποῦθβ Πιοίζσο οὐ «ἀεείφπ, 866 ἐπ 
πηοῦθς ΟΣ 1 Τ]ι688. Ἡ. 16, ν. 4, 68]. ν. 17. 

ἡἣ ἀγάπη" [ους πρὶ που ἑογγαχὰς ὑπὸ 

ΑΡΟΡΒΙΕ αἶοπο ΠΟΥ ὑοπαγᾶς οπθ πού 6 
αἱοπθ, Ὀαΐῦ Ίογο αββο]αύε]σ, ιο Ἱππαγά 
βύαθο ο {πο οι]. 

ἔτι μᾶλλον κ.τ.λ. ΑΠ αοοπι]αΙΟΠ 
οἵ πιογάβ {ο ἀεποῦο εαροταθαπάαποο, 
5 Ώε]οιν Υεν. 23. ΤῊΘ Ρτθβεηῦ (περισ- 
σεύῃ), Ῥετ]ιαρς Ὀείίον βαρροτίθοᾶ Όλαν 
Όλο αοτὶδῦ (περισσεύσῃ), 18 οθταΙη]γ 
ΠΟΙ ἴῃ ρ]ασο, 5 αχρτθββίης {πο σογ.- 
(πωοιις ϱτοπ0Π. 

ἐπιγνώσει]  αζοαπιορᾶ, ϱογ7εοί ζπιοιο- 
ἰθαρο. πο Ιπύεηβίνθ Ῥγοροβίδίοη (ἐπί) 
Ῥοίογθ γνώσει ΑΠΒΥΘΥΕ {ο ἐμο αά]ασίῖνο 
Ῥοίογθ αἰσθήσει. Οοπρ. 1 001, ΧΙ, 12 
ἄρτι γινώσκω ἐκ µέρους τότε δὲ ἐπι- 
γνώσομαι: 866 8180 {Π6 ἀἰβαποίίοπ οἱ 
γνῶσις δα ἐπίγνωσις ἵπ «αδὐΐῃ Παζ. 
Ῥ. 220 ν. Ἴ]ο εαραίαπί]νο, ο ἃρ- 
Ῥθαγς ἴῃ δύ Ῥδὰ] ἴῃ ὑπ6 Ἡρ]δί]ο {ο (ιο 
ΏΟΠΙΔΗ (1. 2δ, Χ. 2) ἴὉΓ ὑμθ γβὺ {11Π16, 
18 ἔα ηα βεγετα] Ώ1πεβ ἵπ {Π6 Ἰούζογς 
οὗ Όλο οαρθνΙῦγ απά α{εγπανάβ. 18 
ΤΟΥ ἔγθαποηῦ οοσΙΓΘΠΟΘ {λαβ 60ΥΥ6- 
ΒΡΟΠΑΒ {ο {πο πιογθ οοπἰθπιρ]αδίνο 48- 
Ῥϑοῦ οὗ ο (οβρε[ ρτοβεπίθἆ ἴῃ {Ἴιορο 
Ἰαΐου δρ  βύ165, 59ο Οο]. 1. 9 (ποίο). 
πάσῃ αἰσθήσει " αἷΐ ρεγοσρέϊοπ.’ Τιουο 

ΙΠΙρΡΑΓΙΒ ἃ ΒΕΠΒΙΥΕΠΘΒΕ οΟὗὨ {οαοἩ, 1ος 
ἃ Κοοπ οἆρο {ο {π6 ἀἰξοϊπαϊπαδίπρ' {- 
οα1ϐγ, ἴῃ 0λίησβ ΤΟΥ] απᾶ αρίγσασ]. 
ἨγΠΙΙ9 ἐπίγνωσις 6815 πα ϱεπογα] 
Ρ11Ποίρ]Θ68, αἴσθησις 18 «οποθγηπθᾶ ὙΠ 
Ργαοῦ]οα] αρρΙσα[Ιοπ8. ΤῊ Ἰα οι νον 
α΄065 ποῦ οεογ ϱἱδοπ]ιοτο ἴῃ {π6 Νοιν 
Τερίαπιεπῦ, Ῥιῦ αἰσθητήρια 15 υϑοᾶ ϱἰ- 
ΗΗ]ΑΤΥΙΥ {ο ἀαποίο {πὸ ογσαη5 οὗ ΦΙογαἶ 
86Π5Ο, ἩΘΌΥ͂. Υ. 14 τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ 
αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς 
διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ : 6ΟΠ1Ρ. «761. 
ΙΥ. 19 τὰ αἰσθητήρια τῆς καρδίας. 

10. τὰ διαφέροντα] ποῦ “ἐπίπρϑ τ ΒΙΟἢ 
419 οΡρροβοᾶ; α8 σουᾷ ἃπᾷ Ὀαὰ (5ο {ος 
Ἰηβίαποθ Ἐγίίπβο]ιο Ἴοπο. 1. Ῥ. 120) --- 
ἴον 1ῦ τοἸΙγοβ πο Κθθη πιοτα] Β6Ώ80 
ἴο ἀἰδειπιϊπαίο Ῥούποςι {ποβθ-- Ραΐ 



Γ τε, 12] ἘΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΡΗΙΠΗΡΡΙΑΝΡ, δ7 
-- / 

Χριστού, ᾿᾿ πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ 
3 ΄΄. ΄ο ο] - 

Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ. 
/ λ αν 2 ε 

""Γινωσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ᾽ 
ως - 2 λ 

ἐμὲ µαλλον εἰς προκοπὴν 

ἔμήπρς ὑπαῦ ἐταπβορπά) ος Ὀοπίβ Πηθ- 
Ποτα) ἵπ Βοησο] ποτά. Τ1θ9 ΡΗταβο 
δοκιμάζειν τὰ διαφέροντα Ο6001ΥΒ 8,50 
Ώου. ΠΠ, 18. 

εἰλικρινεῖς] βἰσηϊβοβ ῬγοροετΙγ ΄ ἀἱβ- 
Ὠποῦ, αππιηϊχοᾶ, απά Ἰεπορ ΄ ριγθ, 1Ἡ- 
5.164. ΤῊΘ ρτοβαβ]ο ἀοτίναδίοη απιά 
ἢτβί πιθαπίπσ οἱ {ο ποτά (ἃ βἰταῖερ]- 
οαὶ ἴθυπι, εἴλη, εἰληδόν, ΄ΡτεραΒίτ,) 
6ΟΠΙΡ. φυλοκρινεῖν) απο βαρσεβίοά Ὦγ 
Χοη. Ογγορ. ΥΠ. 5. 14. καὶ διὰ τὸ εἶλι- 
κρινῆ ἕκαστα εἶναι [τὰ φῦλα], πολὺ µάλ- 
λον ἦν δῆλα, καὶ ὁπότε τις εὐτακτοίη καὶ 
εἴ τις μὴ πράττοι τὸ προσταττόμενον. Δ. 
ἀϊποτοπῦ δοοοαμπῦ οὗ Π6 σοῦ ΠΟΥΘΥΘΥ 
(ἀοτίνίης 16 {1901 εἵλη, “β}}15}}0᾽) 18 
ΘΘΠΘΙΆΠΥ τεσεϊνοά. 

ἀπρόσκοποι] τϊρηῦ Ῥο οἴύμοι ἵη- 
ἐταπβίθ]νο, 'νὐποιῦ δύῃ Πρ, 88 Αοὖβ 
ΧΧΙγ. 16 ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν 
πρὸς τὸν Θεόν, ΟΥ ἴταηβίθίνο, “ποῦ ο.118- 
Ἱησ ϱῇθηςθ, 88 1 Ο0Υ.Χ. 32 ἀπρόσκοποι 
καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε καὶ Ἕλλησιν. 1 
ὑλιο ΓΟΤΠΙ6Υ 86Π80 Ῥο {α]εη, εἰλικρινεῖς 
αηὰ ἀπρόσκοποι Νὶ]] Ὀο το]αῦοά {ο οβοἩ 
οὔΠοΥ α8 ἐ]θ Ρολίὔ1νθ αλά {ο ποσα (νο: 
1 [86 Ια006ς, 016Υ ΙΙΙ ἀαπούθο 168Ρο6ο- 
νου ὑπὸ γο]αὐίοη {ο αοὰ (εἰλικρινεῖς) 
απᾶ 086 το]αϐΙΟη 00 ἨΙΘΠ (ἀπρόσκοποι). 
Πο {ΟΥΠΙΘΥ 15 {ο Ὀ6 Ῥγοίθυγοα ; {ου Ὁ 
18 ἃ 4ποθβύίοη 801617 οὗ ὑη6 βἴποβΕ οὗ [6 
ῬπΙΠρρίαΠβ {ο αρροασ Ὀοίογο ο {11- 
ραπα] οἵ Ομὐτῖκί, ἀμ αἩγ τείΘγοηςθ {0 
ἐμοῖσ Ιπῄασεπέο οη. οὔμ6τΣ Ἰγοα]ά Ῥο οι 
οὗ Ρίδοθ. ΟΟΠΙΡ. όιάθ 24, 25, τῷ δὲ ὃν- 
ναµένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους καὶ 
στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἁμώ- 
μους κ.τ.λ. 

εἰς ἡμέραν Χριστοῦ] ποῦ “τ, Ὀαὺ 
{ον ἐδ6 ἀαμ οὗ Ο)ιγἱδί): οοπαΡ. 11. 16, 
Πα 566 αἱδο 1. 6. 

11. καρπὸν δικαιοσύνης] ΤῊΘ ΘΧΡΓΘ8- 
βίοι 185. ὑβ θη ἔγοπα ὑπ ΟἹα Τοδβίαπιοηῦ, 
ο. Ῥγονυ. ΧΙ. 30, ΑΙΠΟΒ Υἱ. 12, ἃπα ος- 
615 4150 ζαμ1ος 111. 18. Ἐοχ {16 ας- 

τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, 

ομφαζίνθ α[ίθυ πληροῦσθαι οοπΙΡ. Οο]. 
1. 9: ΒΙΠΗ]αΤΙ Ίωα]κο Χἰ. 46 φορτίζετε 
τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα. 
360 Ὑ ΠΟΥ ὃ χχσ!]. ῥ. 257. 

τὸν διὰ Ἰησοῦ αάᾶσεά ἑοσπατά ἀραϊηδϑῦ 
πηβιπάθγείαπά(ης. ΤῊΘ Α ΡΟΒΌ ΘΙ 85 
τ]ρΠίθοιβηθςς ἴῃ ΟΠ Υἰβύ,, 85 οοπὑγαβυθα 
γΊῸἢ ὙἹΡ ὐΘοιΒη 685 ὮΥ Ιαν): ΘΟΙΏΡ. 11]. 
ο. ΟπΠΙΥ 80 {αγ 88 86 118 οὗ ὑπ6 Ῥε]ίονου 
15 αὐφοτροαᾶ ἴῃ ὑμ6 110 οὗ ΟΕ ἰδύ, ἆοοθβ 
πο τ] ὐθουβηθδββ οὗ Ομ γιθῦ Ῥεσοπιθ 
ἢΐ5 οὐγῃ. Τ]μα8 τ] θοῦ βη 655 Ὦ Γ{αἱ{]ι 
15 Ἱηπ]αίθ]γ Ῥουπά ἀρ πε ἢ ὑῃ6 119 {π 
Ομ υϊβῦ: 16 πηυβῦ ἴῃ 109 ὙΘΥΥ παίατο Ῥο 
{γαϊα]ς 16 15 πάαθᾶ ἴ]ιο οοπαϊύοη οἵ 
Ῥθανίης ἔγαϊῦ. Οοπιρ. ζοἩπ χυ. 4 ΄Α8 
ἴπο Ὀγαπο] οπηποῦ Ῥεαγ Εγαῖῦ οἳ 108ο]{, 
οχοθρύ Ὁ Δ146 1 ἴ]ο γῖπθ, ΠΟ ΏΙΟΥΘ 
68η Υο, οκοερί 79 8146 1π ηλ. 

εἰς δόξαν κ.τ.λ.] Το οπΙγ έΓαο αἴπα 
οὗ αἰ] Ἠπιπαή εΠάΘαΥΟΙΥΒ: 6ΟΠ1ρ. Π, 11. 
«Το σ]οΥγ ὑῃθ πιαπ]οβίαδίοη οἵ Η 5 
ῬΟΥΘΙ απά ρυϑοθ; “0Π6 ῥὈγαΐβθ,᾽ {π6 Υο- 
οοσπίθίοῃ οἵ ὑΠ686 αἰν!ηθ αὐ θαΐοβ Ὁγ 
ΙΠΘΗ: ΟΟΠΙΡ. ΕΡΗο5. 1, 6 εἰς ἔπαινον δό- 
ξης τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἰὈ. 1. 12, 14. 

12. “1μοϑῦ γοι Βῃοι ἃ Ὦο ΠΙΒΙΗ{ΓΟΥΠΙ- 
οἆ, Ι που]ἀ Ἠανο Υοι ΚΠΟΥ ἐλιαῦ ΠΙΥ 
βΙΠΘΥΙΠΡΒ απά τοβίγαΙη{Β, 50 {αγ ΕΡΟΠΙ 
ρεῖπρ Ῥτο]ιά1οία] {ο ὑπὸ (.οβρο], Ἰαγο 
φογγεᾶ 6ο αἀγναπμορ 16. ΜΣ Ῥοπάβ Ἠανο 
Ῥοχηο νυ ὑπ ϑ5 0 0186, ποῦ οη]γ απιοης 
0} βο]άϊεγ5 οἵ {ο Ἱπιρεγίαὶ σααγᾶ, Ὀαὺ 
ἴῃ ἃ {αγ τ] θυ οἴτοιο. ΤῊΘ βαπιο Ῥοπάᾶς 
ίοο Ίαγο ὑπ γΟ Ρ]. ΠΥ οχαπηρ]θ ἱπβρίγοα 
1050 οἳ ὑλο Ὀγθύμγθη γη Ῥο]άποβς, 
8ο ὑμαῦ ὑταβύίης {η 1ο Πογᾶ {116γ ατα 
ΙΠΟΥΘ ΖΘ Ιου. {Παπ ΟΥ̓́Θ, απά Ῥγοαο]Ἠ 
{π0 πγοτᾶ οὗ ἄοά οοαγασοοιΒΙΥγ απά πη- 
ΠΙπομΙπϱ]γ., 

τὰ κατ᾽ ἐμέ] 34 οἴγοιιδίαλςσθδ, 38 
0ο]. ἱν. 7, Ἠρ]ιθἙ. ΥἹἱ. 21: «οπηρ. Ἰοὺ 
Χ. ὃ; 1 Εβάν, 1. 22. 

μᾶλλον] “γαἰιογ) ιαπ ἴ]ιο ΤΕΥΘΙΒΕ, 
35 πιῖσ]ῦ Ἠαγο Ῥουῃ αμὐοϊραἑας, 



56 ΕΡΙΡΤΙΕ το τς ΡΗΙΗΙΡΡΙΑΝΕ, Π. 13, 14 

13 :7 Ἃ 4 Ἁ 3 ων / 

ὥστε τους δεσμού: ώς ἐν Χριστῷ γενέσθαι 
ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, "ὁ καὶ τοὺς 

΄σ' 9 [ω) 3 ’ /’ ο ΄΄ 

πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν Κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς 
/ - 3 6 Ἁ , ΄σ΄ - 

µου περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ 

προκοπήν] ΤἨθ γΕΥῸ προκόπτειν 18 
εἰγ]οῦ]γ οἱαβδῖοα]; ποῦ 50 ὑῃ6 βαυθπίδῃ- 
«νο, πι] 185 σομἀθῃηθα ἴῃ ῬΒγγηῖὶ- 
οα5 (ΠΟΌΘΟΚ, Ρ. 85). Τῦ 185. ΠΟΥΘΥΘΥ 
«ΟΠΙΠΙΟΠ ἴῃ ΤΊ ΘΥΒ οἳ {Π]8 αρ, 

13. φανεροὺς κ.τελ.] ΄ᾖαυο Όθοοπιθ 
αγιατοζ/εδὲ ἐπ ΟΛγ18έ 1.6. “αν Ῥεεῃ 
πΘεη ἴῃ ὑπο το]αθίοη {ο ΟΠ γ δῦ, Ώατο 
νογπο ὑθϑυ ΟΥ̓ ὑ0 {9 (905Ρ61Ι. 

ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ])] “ἐπγον γ]οτεί 
ἐλ6 ργωίογταη, (αγά, 1.6. ἴῃμθ ΒΟΙΟΊΘΥΒ 
6οπιροβίηςδ ιο Ἱπιρογία] Τρ Θηΐβ. 
“15 866ΠΙΒ 6ο Ὀ6 ὧιο Ῥοβδύ εαρρογύεά 
ιηθαβίησ οἵ πραιτώριον. 14 ἃ ]οσα] 5656 
15 αββῖσηοά {ο 10, 10 101}} ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ 5]15- 
ΠΠῪ πο ρτορίογίαπ οαπαρ; Ὀαῦ οἼδα 
οκαπηρ]ες οἳ ὑμῖβ Β6ηΏ5ο ἆγο γαπῦιης : 
8606 ἴμο ἀείασ]εά ποίθ, Ρ.οο. Οπ Κὺ 
ῬΔᾺ] 5 1 θυ ΘΟ 56 τυ} ιο Ῥυσροτίαα 
βο]άΐοιβ 866 {6 ἰηἰγοαπούϊοῃ, Τρ. 7 
19. 

τοῖς λοιποῖς πᾶσιν) “10 αἰΐ {μι δέ”: 
ΟΟΙΆΡ. 2 ΟὐΥ. χΙΠ. 2; ἃ οοπιρτθηοεηείνο 
ΕΧΡΓΟΡΒΒΙΟΗ, γγ 10} γα ποῦ Ὀθ Τ]ΡῸΥ- 
οπ5Ιγ Ππυευρτείος: 89ο {116 Ἱπίτοάις- 
Ώρη, Ῥ. 3244. 16 ἐγαηβ]αξίοη οὗ ὑπ6 
Αιμοτίιδεά Ὑοαυβδίοη, “ἴῃ 811] οἴ]αν 
Ρ]αοςΒ/ νῖ]] ποὺ βἐαπᾶ. 

14. τοὺς πλείονας] «ἴ]ιθ ΦΥ οαίογ 1{ηι- 
δογ. δῦ Γαα] οχοορῖς ἃ παποτΙϐγ, πν]ο 
{τοις]Ώ οοπατάἴσο οὐ ΙπάἱΠθγοιοο ]ο]ά 
ναοῖς, 

ἐν Κυρίῳ] {ο ἴώ {ακαη σι πεποιθό- 
τας τοῖς δεσμοῖς μου. ΜΙπΙ]ατ]γ Δ]. ν. 
ΙΟ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, 2 ΤΉΘ85. 

111..4 πεποίθαμεν δὲ ἐν Κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς. 
ΟΟΙΏΡ. 4180 Ὀ6Ιονν 1]. 24, Βνοπι. χἰγ. 14. 
ῶπο Ἰνογάς ἐν Κυρίῳ ἃγ6 ὑππ8 οπαρ]ιαζίο 
ὈΥ ὑιοίτ ΡοδίΊοἩ, Τ]ιογ οαηποῦ πε]] "6 
αίασ]ιεὰ {ο τῶν ἀδελφῶν, 38 τῶν ἀδελ- 
φῶν 3ἱοπο ἀθβίσηαίοι πο Ογϊβίαν 
Ὀτοίλοχ]ιοοά, απά {π6 αἀάϊθίοι που] 
99 υηπιθαπήις. Τ]ιο Ἰηβίαπορβ αυοίοα 
ἴῃ ἴανουν οἵ {18 οοηπθσίοη (091. 1. 2, 
ἵγ. 7, ἘΡρῃςς. γ]. 21) 819 πὸ οογγϑοῦ Ρᾶ- 

τα]]ο]δ; [Ὁ 1Π ποπο οἱ Ἠθβθ Ῥαββασθβ 
ἀοοΒ ἴλο Ῥτεροβίϐοη ἀερεπά ἀῑτθοῦ]γ 
ΟΠ ἀδελφός. ἘῸΣ πέποιθα, ἢ ἃ, 
ἀαΐϊνο οἵ {πο ὑμείπρ' ἴῃ 10} Όλο οοπῆ- 
ἄθῃοθ ΥΘΡΟΒΘΒ (τοῖς δεσμοῖς), 8600 Βἢϊ- 
611. 21. 

περισσοτέρως) 7115 ππογᾶ ΒΘΘΠῚΒ 
ΏΘΥΘΥ {ο 1056 108 ΘΟΙΙΡΑΓ Αγ 6. {0χοῬ: 
866 {ῃθ ποίο οἩἳ (α]. 1. 14. Ηρ 1ὖ 
ἀεποίθΒ ο {πογθαδεα 268] οὗ ιο Ὀτε- 
Όιτεη, γαι αΜπππ]αίοᾶ Ὦγ δὺ Ρα] 
εμάπταηςθ, Ἔἱ6 ΑΡοβί]ο αοοαπιπ]α{θΒ 
πονάς οχρτθξβῖνο Οἵ «ὐπΓαςΘ, πεποιθό- 
τας, περισσοτέρως, τολμᾶν ἀφόβως, 38 
Δ ΌΟΥΘ {η Υοχ. 9 (569 ὑῃ6 ποίθ). 

τοῦ Θεοῦ] Τῆθθο Ἰογάβ, πο] αγθ 
παηζίης Τη ύῃο γοσρῖνοᾶ τοαᾶ(πρ, πάγο 
α ἀθοϊάθὰ Ῥτεροπάσταςο οἵ απυπογίῦγ 
ἴῃ ὑπο {αγοατ, δα οι] ργοβαβ!γ 
ρίαπὰ ἴῃ υπο ἰοχί: ΘΟ}. Αοίβ ἵν. 31 
ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ παρρη- 
σίας. η 

Ι5---17. Ῥαῦ ἰλοισ]ι 811 αἰϊ]κο χο 
αοἴϊνθ, αἱ αγο ποὺ ἱπΠποποθᾶ Ὦγ Όλο 
Β4ΙΠ6 ΠΙΟΙΊΥΘ65. Ώοπιθ Ῥγεασα ΟΠ ἰϑῦ 
{ο ρα Ι{γ απ οηγῖοιβ αλά 4ΠαΓΓΕΙΡΟΠΙΟ 
αρὶγΙ6: οίμοτ5 {ο πιαπ]{οςύ ὑπ θῖν σοοά- 
ση]. Ἴλο Ἰαύίου Ὑγουκ ἴτοπι Ίογο, 80- 
Κηοπ]οάσῖης θαί 1 δὴ αρροϊηαἁ {ο 
Ῥ]εαᾶ [Ὁ ιο (οβρα]: Όιο 10ΓΠΙΘΥ 
Ρτοσ]αῖπι Ο ιν βῦ {χοπ Ἰθαάδίτοπς ΡαίΓ- 
0ἱβαηβΗῖρ απά πο ΙΠΙρΙΓΘ ΠιοίΙγος, 
Ἠανίπσ πο οἴμθυ ἴῃ «μα {ο χθοηάθι 
117 Ῥοηπάςβ ΤΟΥ ϱα]] {πρ 

ΤΉΘ56 απασοπΙΒίέβ ο. Ῥθ ΠΟΠΘ οὔ]ου 
ἴλαη {Πο ο πάαϊπῖπσ Ῥασῦγ, ὙΠῸ 08}} 
ἀούπ ὕπ6 ΑΡροβί]θ τερα]το ἴῃ ἃ ]αΐου 
Ῥαββασο οἵ μῖ5 Ἰείίετ (11. 2 54.) απᾶ 
Υ/1956 ορροβίθίοη 18 ΙπάΙΓθοῦ]γ 10] 16 ἃ 
ἴῃ απούμεν ερϊδυ]ο πηϊθίοη 4150 {γοπὰ 
Ίνοπ1ο (Ο0]. 1ν. 11): 866 4Ώοτε, ΡΡ. 17, 
19. ΤΏΘΥ Ῥτθαοι Οδ Ιπάροᾶ, Ὀαύ 
ὑμοθῖγ ποίΙΥ6Β ατθ ποῦ βἶησ]ο. ἘΤ]αῖν 
θα] οὐ]θοῦ 15 {ο σαϊπ αἀλμογεπίς {ο {Π6 
Ίαν. ΤῊΘ πιαῖπ-Βρτίηρ οἵ ἐ]ιεῖν αοὐϊνΙυγ 



1. το---17] ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤῊΝ ΡΠΙΙΣΡΡΙΑΝΡ. 50 

-- 2 λ 2 
λαλεῖν" “δ τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι 

/ λ λ / χὰ « ϊ ᾽ 5 7 

εὐδοκίαν τον Χριστον κηρυσσουσιν" ἴοι μεν ἐξ αγαπῆής, 
5 / «/ » ΕΣ 7 - 3 / τη ε 

εἰδότες ὅτι εἰς απολογίαν του εὐαγγελίου κεῖμαι, ''οι 

18 ἃ Ταούΐουϑ ορροβιθίοη {ο ὑμ6 Αροβίϊο, 
ἃ Ἰθα]οιβγ οἵ Ἠϊ5δ πβαςηπσθ, ΤΠ ΘΥ͂ 
γα]αθ ΒΌΘΟΘ585, ποῦ α5 ἃ ὑγ 0 ἢ ΟΥ6Υ 
Ἰιοαίμεπάοπῃ, αῦ ἃ8 ἃ ΓΙΙΠΙΡΗ ΟΥ̓ΘΡ 
δὺ Ῥαπ]. 1ῦ επ]απςθ ὑμὶν βαὐϊβίθο- 
ὑΐοη {ο ἐλ]πὶς ὑπαῦ 19 Βα ΒΟΥ ΠΡΒ γ]] Ὀο 
1 8.16 ΠΊΟΥΘ ῬΟΙΘδΔηΡ ὮΥ ὑΠ 6 1} ῬΥΓΟΡΥΎΘΒΒ. 

Βαΐύ μον, 16 88 ὈΘ66η δ5)ςθα, οαἩ δῦ 
ῬΔᾺ] το]οῖοο ἴῃ ἴλο 5400655 οἱ 880} 
{αασλοις{ [5 ποὺ 5 βαὐβίασθῖοι 
Ἰποοπβϊκίεπε νά θ]ι 118 ῬτιποϊρΙθ8ῖξ Ώοςβ 
Ίο ποῦ ἴῃ {πο Ἠρὶδί]ο {ο ιο (α]αΙαιβ 
{09Υ ΙΠπβίαΠοΘ ο] χεραάϊαζε {ιοῖγ 
ἀοοῦν]πθ, απᾶ ουοῦ πηαηθαϊη μαῦ {0Υ 
Ό]οβο Μο Ἰιο]ιά 15 Ον]δῦ ας ἀῑοά 1η 
νὰ ἢ Τηϊ6 αρρατεηῦ Ἱποοπστγιῦγ Ἠα8 
]οᾷ ΒΟΠ16 ὙΧΙΌΘΥΒ {ο ἀ6ΠΥ ΑΩΥ τοίθγθηςο 
{ο {ο ὁ αάα126Υ58 Ίιογο; Υ]ιῖ]θ {ο οὔ]ιεις 
16 85 Γαγηϊησά απ. αγσαπιουῦ ασαϊηδέ 
Όλο ϱοπιΙπειθΒς οἵ ὑῃ:6 016 ορὶςί]ο. 
15αὖ ἴ]ιο Όντο 8868 αγο οπ/{1τθ]σ ἀλΤογονῦ, 
1η ἴμο 916, Ψ]θγο {86 αἰθετπαίίνο 185 
νούποεν {ο ΠΟΥ ΟΥ οἵ πο (.οβρο] απά 
ἴθ Ὀοπάασφο οἵ υἱύπα δ, Ἰο τπη- 
ΒΡΔΥΪΩΡῚΥ ἀοποιποςΒ 5 (α]αδίαη οοῇ- 
γοτίβ {οΥ αραπάοπῖησ {]θ ΤΟΣΟΥ͂ απά 
ἀαορύϊηρ ο Ἰαιν. Ἠετο οἨ {Π6 
οὔλογ απ {πο ομοῖοο 18 Ρείποεη απ 
Ἱπιροχίοοῦ ΟἨτ]δΙαπ]ῦγ απᾶ απ πποοή- 
γογίθᾶ εἰαΐο; με {οΣΙΠΟΥ, ἨοΥΥΘΥθΥ ἴη- 
ἀαθαπαῦο, ηχαδύ Ὦο ἃ ραΐη προ ἔλο 
Ιαῦζοχ, απά ὑλεγοίοτο πιαϑῦ ρῖνο 10Υ {ο 
ἂν Ἠσ]-πιϊπάεἆά βεγναπὺ οἵ Οδ, Τὴ 
Ίνοπιθ {λογο 88 Τουπα θποισΏ {ΟΥ Ἠ]πα 
αλά ΤΟΥ {οιη. ο νγὰβ οοηίοηῦ {11ογθ- 
{οτο ὑ]ιαῦ οαο] βμοα]ά γγοτ]ς οη Ιπάθ- 
Ροπάθη ]γ. Τὺ παβ ἃ βίορ ἵηπ αἆγαποο 
το Κποι ΟἨτῖςί, ογοη {λοπσ] ο Ἱγογο 
ΚΠΟΠΠ ΟΠΙΥ ΄αῇἴ6Υ ἐλο Πρβ]ι, 

καὶ διὰ φθόνον) ΄606ι 7γοην οπ0Υ. 
πΙοΠΒίΥΟΙΡ 5 Όλ]8 Ὑ71}} β6οΠ1,. ΈοΥ διὰ 
φθόνον 866 δία. χχν!!, 18, Ματ]ς χν. 
1ο, Ε]ή]θπαοη {ἢ οοπαῖο ροοί (Μαϊποχκο, 
1γ. Ῥ. 55), πολλά µε διδάσκεις ἀφθόνως 
διὰ φθόνον, 1138 Ῥοθπ αιοἰοά ἴῃ 11]18- 
ΓαοἨ οἱ {18 Ῥαβραρο, 

καὶ δι εὐδοκίαν] “αἴϑδο οι ο χοοά- 
11431 015 βεοοπᾶ καὶ τηυϑὺ Ῥο αἰπει- 
ο 1Υ ἐταηβ]αἰθά ἔχοι ἐ]ιο {ΟΥΠΙ6Υ. Τ]ο 
βιυβίαπίϊνο εὐδοκία ΠΙΑΥ πιο Θ1{μδυ 
(1) “ῬΌΓΡΟΒΘ, ἀθβίση, ἀθδίτο) ΕΟ] 08. ΧΙ, 
17 ἡ εὐδοκία αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα εὖο- 
δωθήσεται, ΊνΟΙ1. Χ. 1 ἡ εὐδοκία τῆς 
ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν 
Θεόν; ΟΥ̓ (2) “Βα βἰαούίοη, οοπ(Θηπεηέ, 
Παρρίηςςβ, Ἐφοὶαβ. ΧΧΣΥ. 14 οἱ ὀρθρίζον- 
τες εὑρήσουσιν εὐδοκίαν, 2 ΤΗΘΒΒ. 1. 11 
πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης ; ΟΥ̓ (3) 
ροπονο]εποθ, ΡΌΟΔ1]), ΒΑ, 1. 20 ἀγά- 
θυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν 
Σιών, ΟΥ. 4, απᾶ Ῥογ]ιαρΏ 1016 11. 14. 
Ἴ]οῬο ἀἰουθηῦ βἱρπΙΠοα[Ιοπ5 ἃυ δ οιι6 
οἵ 0η6 οὐ]θοῦ {ο Ἰ]Ιοῖι εὐδοκία 15 ᾱἷ- 
γϑούθα. Τη ὑῃ6 ἢυβὺ σα5ο 1ὖ τοίογς {ο 
Όήησς Γαύαγθ, ἴῃ {Π6 βοσοπά. {ο ήπσς 
Ριορδοῦξ, ἴῃ ιο {χὰ ο Ῥροῦ5οΠβ. 
ΗΥΓΙΙΖΒΟΜΟ(εοηι.π.ϱ.37 1) Παββοραναἰοά 
ὑπὸ ἀῑβοτεπί πιεαπίησς οἵ 0118 πγογᾶ, 
υιαῦ 16 ποὺ ΠαΡΡΥ ἴπ 18 οχαἸηρ]θς. [ἢ 
Όιο Ῥγοβεπί ῥραββαςο ἴἶιο ορροβΙθῖοπ {ο 
διὰ φθόνον καὶ ἔριν ΒΟΘΠΙΒ {ο χγοααῖτο 
Όλο νά παοαπ]ηρ. ὴ 

16, 17. Τὴ ογάου' οὗ {Π6 εἶαιςδος 15 
τογΥογβεά ὮΥ {16 Ώσατο ορ]]εά οήαρηι, 
80 ὑῃαῦ ὑπ βαὈ]θοῦ Ἰαδῦ Ιπίγοάποσςᾶ 18 
ἀϊδουβδοά Πτεί; α5 6.5. (αἱ. ἱν. 4, 5. 
1 {110 γοσεῖτεά {οχῦ {ἶιο γουβος αγο 
{γαπβροβεᾶ, νυ Ὁ} ἃ νον {ο τοπιθάγίης 
0}}}18 ΒΡ ροΒθα Ἱγοσα]ατΙζγ. 

ἐξ ἀγάπης] ΄ἐλ6 016 ργοαοΐ, ΟΠ δὲ 
οιέ οὗ ἰοῦθ᾽ ; ἃμὰ ἐξ ἐριθείας παβῦ Ὦθ 
ΒΙΠΙΙαΥΙΥ {α]κοη. Οὔλοι» οοπηεοῦ οἱ ἐξ 
ἐριθείας, οἱ ἐξ ἀγάπης, 'ιο {αοῦοις. 
έῦιο Ιονίηςσ, οοπηρατίης Ἠοπῃ. 1]. 8 τοῖς 
δὲ ἐξ ἐριθείας (866 8180 ΠΠ, 26, (α]. ΠΠ, 
7, 9); Ῥιαῦ Όιο οτάσν ἴῃ ἐ]ο βοςοπά 
οἸα1β6 18. Υ6ΥΥ απατά τ ἢ 15 ἃγ- 
ταηςοπθηῦ, γηΙο] Π]α]Κ6Β τὸν Χριστὸν 
καταγγέλλουσω απ π]γ οπαρ]ιαίῖς, 

κεῖμαι) “1 απι αγροϊπίεᾶ, 88 ]ωα]το 
Π, 34 οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνά- 
στασιν πολλών, 1 Τ]1688, ΠΠ. 3 αὐτοὶ γὰρ 



9ο ΕΡΙΒΤΙ ΤΟ ΤΗΕ ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΕ. [1. 18, το 
᾿ - 

δὲ ἐξ ἐριθείας [τὸν] Χριστὸν καταγγελλουσιν οὐχ ἀγ- 
ΡΞ 7 Σ 5 / ΄- -- 7 

νῶς, οἰόμενοι θλίψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου. “τί 
9 / ᾽} / »/ 3 

γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφασει εἴτε ἀλη- 
/ λ { ᾿ 3 / / Ἶ 

θείᾳ, Χριστος καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω" 
ὯΝ ς ΄ η 9 

ἀλλὰ καὶ χαρήσοµαι' "οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀπο- 

19. οἶδα δὲ ὅτι. 

οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείµεθα: ΟΟΠΙΡ. 
905}. 1Υ. 6. Ίο Ιάθα οὗ ϱγοδίγαἴῖομ, 
1 Ἱπρ]θά αὖ 211, σαι ΟΠΙΥ Ὀ6 5ιῦ- 
ογἶπαίο, 

17. ἐξ ἐριθείας] Τ19 Ιπύεγοβίς οὗ 
ρασίγ γγοτο ργθάοπήπαπῦ τι} {πο ὅτ- 
ἀαϊσοι: ἐλοίγ πΗΙΡΒΑΙΟΠΑΣΥ Ζ68] {οοἷ [Π6 
ΤΟΥ οΓα, Ρο 1608] οπΠΥ4Β5. ΠΕΟΣ ὑΠ6 ΡΓΟ- 
Ρ6Υ πιθαπίης' οὗ ἐριθεία, “ῬαΥ ἰβαΠΒΗΙΡ 
βοθ ἴ]ο ποίθ οῃ (ᾳ].Υ. 2ο. 116 πογβ 
τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν Β6εΙ1 {ο ϱο 
αἀάθαά ἰο Ῥτίπς οαὖ ιο οοηίγαβῦ θ6- 
Όπεεη ὑῃ6 οαταείογ οἵ ὑμῖν πιοῦῖγοβ 
απᾶ ο ϱαρ]εοῦ οἵ ὑλποῖν Ῥτθασβίης: 
ΤΟΥ {μετο 15 ἃ ποτ] οοπίγαςΙσίίοη θ- 
Όπγθοη ἐριθεία ἃπα Χριστός. 

οὐχ ἁγνῶς] “ερτέ, ποσο, ἐηυριγθηνο- 
{ἴσεβ οκρ]αϊηοᾶ δἰἴου σα β ὮΥ προ- 
φάσει. 119 ΙΠΔΙΠΟΘΓΟ, Β6]ΒΒΗ, απά 6Υ6η 
ΒΟΥ πιοῦῖτεβ οἵ ὑῃ6 ο ιάαϊπεις αγθ 
ἆσποιποθά Ἱπ οπου Ῥαββασθβ 4150: 
ο Όοχ. κ. το, 2ο, απ]. τι ται 

θλίψιν ἐγείρειν] “ἰο Πιαῤο ΙΙ ού 
ϱαἴζπηθ; ν]ιθγο ἴ]ιο ΠιδίαΡΠΟΥ ἴῃ θλίψις 
18 ΟΙΘΑΤΙΥ 89οΠ. ΤΠ]8 γογᾷ, ὑλοισ]ι οχ- 
ἴΥΘΙΙΟΙΥ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἴῃ {Πθ 1ΙΧΣ, Ο00ΙΙΥ68 
ΥΘΥΥ ΤΑΥΕΙΥ 1Π οἸαδδίσα] ΥΥΓΙΤΘΥΒ 8Υθη οὗ 
ἃ Ἰαΐθ ἀαίθ, ἃπᾶ ἴῃ 686 ἔδυ ρᾶβραρος 
ἢὰ5 105. Ἠίεγαὶ πιθαπίησ. ΤῊΘ βαπιθ 
από ἴῃ {Πο τε]σίοας γοοα Ὀ] Δ Υ, υ]Ίο 
53ΥΘ ΟΙΙΥΓΓΘΠΟΥ ἴο θλίψις, 4150 ογϑαϊθα 
“Οὐ θα]αῦϊο’ ἃ5. 15 Ταῦ δαιγα!θηῦ. 
Οµπ ιο δοοθηῦ οἵ θλίψις 5660 Τἠρθίας 
6γαπιπι. Ὀπίογ. Ῥ. 35. ΤῊΘ γϑδάϊηρ' 
ἐγείρειν, Ὀθβιάο» Ῥοΐῖηρ Ῥούίου εαρροτί- 
οἆ, οανγῖε ού ἴ]ο πιούαρ]ογ Ὀοἱίου 
]αη ἐπιφέρειν οἳ {πο τορθϊνοᾶ {οχῦ. 
ὓμο ραἡλιογίης οΡΡΟΒΙΒΙΟΠ ο ο Αρο- 
5016 ̓8 ἀοοίπίπο οὗ 19620γ, ὑπ {ογπαΐπς 
οὗ ἃ οοιηρδοῦ ρατῦγ ἵπ {ο Οµατο]ι 
υουπά ο ὑμ6 οΏβογγαηποο οὗ ἐμ Ίαὴν, 
ὙΥΟΙῸ {1ο πηθαης ὈΥ͂ Ἰ]ήο]ι μου 5οτισ]ηό 

{0 ΑΠΠΟΥ ἃπα ποαπά ΒΐΠ], 
18, τί γάρ!" ζλαΐ {Λοπ, 48 Χεῃ. 

241οπι. Ἱ. 6. 2, 3, ΠΠ. 3. 6, «πα «ΟΠΙΠΟΠΙΥ 
ἴῃ οἰαββῖσα] ὙτΙ{ΕΓΒ: ΟΟΠ1Ρ. 8180 ΧΧ, 
190 χτἰ. 4, χχἰ. 4. 

πλὴν ὅτι] ΄οπζ/ {λαί 88 Αοῦς ασ. 
23; ΟΟΠΙΡ. Ρ]α0. ου. Ρ. 7δο Α, ΡΓ]αΐο 
ΑΛλαα. ϱ. 57 8, Τ]οΦί.Ῥ. Ιδ3Α. ΤῊ 
Β66ΙΠ6 ΟΠ μ6 ὙΠ016 ὑΠ6 πιοδῦ ργοβαβ]θ 
γοααίης. ΒοΠ1θ {οχίβ αγο πλὴν 81016, 
οί]ι6γβ ὅτι αἱοπθ; θοῦ νο] χοαάῖησς 
αρβθας Ἰϊκο αἰὐίεπιρίβ {ο βπιοοίἩ ιο 
ὀομβίΥΙΟΦΟ}. ΤΠο Ἰαῦίοτ Ἰοπετου, 
πηῖο] 15 εαρροτίεά ὮΥ οπθ εχκοε]]επί 
αι λοχΙϐγ, ΤΥ ῬοβείβΙγ ο οουτεοῦ, 

προφάσει] “88 α οἸο]κθ {ος οὔμογ ἆθ- 
σης, 1.9. πβίης ἴπθ παπ]ο οὗ ΟἨτῖδύ 6ο 
Ῥγοπιοίθ ἴ]ιο Ιπίεγεβί5 οἵ ὑπ 6}. Ῥατίγ 
πα {ο ραϊΐπ Ῥτοβε]γίθβ {ο {ο ΊΙα1, 
Οη πρόφασις, “ἃ. οβὐΘΠΒΙΡΙΘ ΡΙΥΡΟΒΘ;᾽ 
σεποτα]1γ Ῥαῦ ποῖ πεοθββατ!]γ Ἱπρ]γίης 
ΙΠβΙΠΟΘΥΙ{Υ, 966 ἴ]ιο ποίθ οἨη 1 ΤΗ688, 1]. 
5. ΤἩθ οΡΡοβΙοηπ οὗ πρόφασις απᾶ 
ἀλήθεια 18 Ἰ]αβίταιθᾶ Ὀγ παΠΙΘτοιΕ ϱκ- 
ΑΠΠΡΙ65 ἴῃ ἸΓοϊβίοίη απά Ἰναρῄε]. 

ἐν τούτῳ ] “ἠογοΐη, 1.6. ἐν τῷ καταγ- 
γέλλεσθαι Χριστόν. 

ἀλλὰ καὶ χαρήσοµαι]΄γεα απᾶ 1 α)ιαῖί 
/ε]οίσε Το αὈταρίποβθ τεΏθοίβ {ο 
οοπΠϊοῦ ἴῃ {πο ΑΡοβύ!θ᾽ 85 παπά: Ἰο 
ογαδῃηθς ο {οε]ίης Οἵ Ῥεγβοπα] αΠΠΟΥ- 
αποθ, Ἠπϊο] ΤΙ565 ἋΡ αὖ ο {ποιρΠύ οἵ 
05. απβογαρι]οιβ απίασομµΙβῃ, Τ]ο 
Α. Υ. Ποπογοας, “1 τουῖ τε]οίος, Ὀγίπσα 
οαὖ {ηθ 1άεα οὗ αδἰθγηυϊη οἶον, ΤπΟΥΟ 
ΒΌΓΟΠΡῚΥ {Παπ ὑΠ6 οπ]ρίπα] 1 501Π 08. 

19, 2ο. 415 ποῦ ΠΙΥ͂ 107 τθαδοπαΡ]ο ἢ 
Ῥογ 1 Κπον ὑμαῦ αἲ] ΠΥ Ρτοβεηέ ὑγ18}5 
απά ιΠογίηςς ππ] Ἰεαά ΟὨΪΥ͂ {ο 1ΙΥ 
βα]γαίίοπ, απά ὑπαῦ ἴῃ απΠβΙΥ6Γ {ο Του 
ΡΥΑΥΕΥ5 ο ϑριγιῦ οὗ ΟΙ] νη]] Ῥο 
βΏοά αραπάαπΙγαροπ πο. Τ]8 η] Ὦο 



1. 2ο] ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤΗΕ ΡΗΙΙΤΡΓΙΔΑΝΡ. ΟΙ 

/ ] / Ἁ ΄σ ΄σ΄ ’ Ἁ 

βήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορ- 
/ ΄σ / αν. . λ λ η 

ἡγίας του πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, “κατά την ἀπο- 
/ Δ 3 , « 3 2 8 3 / 

καραδοκίαν καὶ ἐλπίδα µου, ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, 
᾽ Ἅ. δὲ / 7 ς / 4 ΄σ΄ 7 

αλλ ἐν παση παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθη- 
δὶ 9 σ΄ / / γ ΑἹ “ γ λ 

σεται Ἁριστος ἐν τῷ σώματί µου, εἴτε δια ζωῆς εἴτε δια 

{α]111οἆ ΠΙΥ οαγηοςύ ]οησῖησ απᾶ Ἰορο, 
ὑμαῦ 1 πιαΥ ΠΘΥΘΙ Ἠαης Ῥασ]ς {μτοισ] 
βΠαπιθ, Ὀπὺ αὖ {1158 οΥἿ515, 48 αἱναΥΒ, 
ΠΙΑΥ βρθα]ς ἃπα δοῦ ΘΟ ΔΡΘΟΙΒΙΥ; 80 
ὑῃαὺ, Ἱλοίπογ 1 ἀἱο α πιατίγγ {ου ΗΒ 
Π8ΙΗΘ ΟΥ 11νο {ο Ἰαβοις ἴῃ ἨΗΙβ ΒΘΥΎΪΟΘ, 
Πο Δ ὈΘ ρ]ογ]ιβαᾶ 1η ΤΥ Ῥοάγ. 

19. τοῦτο] ΄ὐμῖρ βἰαΐθ οἵ ὑμ]ηρ5, {Π|686 
Ῥογρ]ασ]{]εδ απά αΠΠΟΥΑΠΟΘΒ, Τὸ ἵδ ἀἢ- 
οοηποοῦεά γηζῃ {1ιο ρτοσσᾶίηρ ἐν τούτῳ, 
γευ. 18. 

σωτηρίαν] ΄ δαζδαίίοπι, ἵπ πο Πρ θϑὺ 
Β56η86. Τμ659 {1188 πΙ]] ἀεγε]ορο {116 
αρ]τῖζαα] 19 1η {ο Δγροξεί]ο, ψ1}} "6 ἃ 
Ραγαῦ {ο πο ρ]οτίεΒ οἵ Ἠραγεη. Η 85 
Ῥθγβοπα] βα{εῦγ οαηποῦ Ῥο ἱπίεπάεά 
ἸθΥ6, 35 ΒΟΠ1Θ Ἠαγο ὑπουρῦ ; {ου ο 
σωτηρία, οἵ πο 1ο 8ρο6αΚΒ, π]] Ῥο 
ραϊπεᾶ εαια]Ιγ ποίπας Ίο νο ΟΥ 
4168 (Υογ. 20). 

τῆς ὑμῶν δεήσεως κ.τ.λ.) Πο πο 
οἶααδας ατο ΠΟΥ εοπποούεᾶ ὮΥ {μο Β4Π1θ 
ατύο]ο; {ου {19 ΒΌΆΡΡΙΥ οἱ ο ὥρ!νΙῦ 18 
ἴλθ αΏΒΠΘΣΥ {ο ὑΠ|6 1} ΡΓΥΟΓ. 

ἐπιχορηγίας] " δοιιγιέϊ Γι 5ῤρζγ/”; 899 
ὑμ6 ποίθ οἩ (αἱ. 111. 5. Βαῦ πιαξῦ {86 
ΤΟ]]ουηρ' ροη]ῦϊ]νθ τοῦ πνεύματος Ὦο 
οοηβἰἀάργθαᾶ εαΏ]εοίίῖνο οὐ οὈ]θούϊνο 1 15 
Όλο ΒΡρΙτΙ6 {Π6 ρΊνετ οὐ μα σι 1 Ουρι 
νθ ποῦ {0 ΒΑΥ ἵπ ΑΠΒΙΥΘΟΥ 0ο 015 ᾳποβ- 
6οη, Ώιαῦ {6 Ἰαησααρο οὗ ὑΠ6 ο ἱρίπαιί 
βασροβίβ πο Ηπαζαῦίοη, ὑ]ιαῦ 16 γη] Ώδαγ 
Ροῦ] πιθαπίησΒ ος πα]]γ Υγα]], απἀ λαῦ 
ὑογε[οχθ αΠΥ 500 ἢ} τοβίτιοθίοη. 15. αγὈῖ- 
(αγ Το βρίπς οἳ 76 818 15 Ρούῃ 
{ο ρΊτεν απἆ {πο οἱ, ΒῸΣ {ιο ες- 
ῬΓΘΒΒΙΟΠ τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ Χριστοῦ Ο0Π]- 
ρατθ Βου]. 1. 9, 6]. ἵν. 6, απᾶ Αοὐβ 
χγ]. 7 (9 οοιτεοῦ τεαάΙηρ). 

20. ἀποκαραδοκίαν] ΄οαγγιοδί ἀεβίγο: 
Τμο βαΏβίαπίϊνο οοσαΥ5 9Π6θ ασαῖη ἴῃ 
πο Νου Τοβίαπιθηῦ, Ἐνοιῃ, ΥΠ. 10. 
Τ]μο τετ) 18 ποῦ ΠΠΟΟΙΩΠΙΟΗ ἰῃ Ρο]γρί5 

ἃ πα Ἰαΐεν Ὑτύους. ΤῊ 1άθα οἱ 64ΡΕΥ- 
ηθ58 οοηγογοά Ὦ}γ ο αἴπιρ]ο γγογᾶ 
καραδοκεῖν 15 Παγύ]ευ πεπβΙῃεά ὮΥ {Π9 
Ῥτεροβίδθίοη, νυ 10} Ἱπαρ]ῖοΒ αὈδίτασίίοη, 
ΔΏδογρίίοἩη, 48 Ιῃπ ἀποβλέπειν, ἀπεκδέ- 
χεσθαι, οἷο. : Ο0ΠΙΡ. {οβ8ερΙ. «12. ο. ἢ]. 
7.26 τοῖς μὲν οὖν καθ ἕτερα προσφέ- 
ρουσι τὰς Κλιµακας οὐ προσεῖχεν, ἀπε- 
καραδόκει δὲ τὴν ὁρμὴν τῶν βελών, 1.6. 
5 αὐοπίῖοη Ίναβ ἆταππ οϐ απᾶ οοἩ- 
οθηἰταἰοἁἆ οἳ πο Πϊββῖ]θ8; ἃ Ῥαββασο 
αποἰεἀ Ὀγ Ο. Ε΄, Α. Ἐτιίσασ]ο, ΠΟΡΒΘ 80- 
εοαπί οἵ ὑῃ6 ποτά Ἡοποενου (} γἱέσϑβοδ. 
Οριβο. 1. Ῥ. 150) 18 ποὺ αἱοσοί]ον 
βα01β{αοῦοτΥ. 

αἰσχυνθήσομαι κ.τ.λ.] αἰσχύνη απα 
παρρησία 31 οΡροβεά, ΕΤοΟΥ. ΧΙ. 5 
ἀσεβὴς δὲ αἰσχύνεται καὶ οὐχ ἕξει παρ- 
ρησίαν, 1 «011. 11. 28 σχῶμεν παρρησίαν 
καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ. Τ]ί8 
γσΏύ οἵ {9θ Βρθθοὴ (παρρησία) 5. ὑμ6 
Ῥαάρο, ἢ 6 ρτϊν]]ορο, οἵ πο βεγγαπί οὗ 
Οµτ]βί: 566 68Ρ. 2 0905. 111. 12. 

καὶ νῦν] “80 ποπ. ἘΟΥ καὶ νῦν (καὶ 
ἄρτι) οοτγθβροπάἴηρ {0 ὡς (καθώς) οοιαρ. 
1 ύοἩ. ἀπ. 18, 64]. 1. 9. 

μεγαλυνθήσεται] Α{ΙΟΥ ἐν πάσῃ παρ- 
ρησίᾳ ὑπο ΗΥΑβῦ Ῥοίδοπ πηὶσ]ιῦ παιιγα]]Υ 
Ὀ6 οχροοίοᾶ: Ῥαὺ πλ βοηβΙζ]γο ΥΘΥθ- 
Υ6Π0Θ ἴ1θ Αγροβίιο βΗγΙπ]Κκ8 {γοΠι ΑΠΥ 
ΠΙΘΗΙΟΠ οἵ Ἠϊβ ΟΠΠ αΦ6ΠΕΥ, Ἰοδῦ Ἠο 
Βῃου ἃ βθθπὶ {ο σ]οσΙῇγ ΗπιδοΙ, ΤΠ 15 
ποὺ µεγαλυνθήσομαι, ποῦ 6ΥΕΠ µεγα- 
λυνῶ τὸν Χριστόν, Ὀὰπὺ μεγαλυνθήσεται 
Χριστὸς ἐν τῷ σώματί µου. ΤοΥ ἴ]ιο 
Ὀιοισ]ί οοπιρατθ 2 ΌοΥ. ἵν. 10 πάν- 
τοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώ- 
µατι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ 
Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ, 
1 ΟοΥ. ΥΙ. 20 δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν 
τῷ σώματι ὑμῶν. 

21---26. “ΟΥΠΟΥΒ ΠΙΔΥ͂ πηα]κθ οιοῖοο 
Ῥούποσι 1ο απἀ ἁἀοαίμ, 1 οἰ] 
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θανάτου. 

νο. 

» - λ Ἶ 4 - 

1 ἐμοὶ γὰρ τὸ ζην Χριστὸς καὶ το ἀποθανεῖν 
9 «»-- 5 - / : 

κέρδος: “εἰ δὲ τὸ ζην ἐν σαρκὶ τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου--- 

αοοορέ οἰί]λον αἰξουπαύϊνθ 1 1 Ίντο, 

ἸῺ [ο 18. οὔθ υηι Οη]κέ: 11 4, 
ἸΩΥ͂ ἀθα[]ι 185 ραΐπ ἴο πιο. Ὑοῦ ἨΊΘΗ 
1 ἱποῄπο {ο Ῥτείον ἆθαῦα, 1 Ἰιθϑιθαΐο : 
{ου ΠΙαΥ ποῦ ΠΥ Η{ο---υπῖς Ῥρτεδεπύ εΧ- 
Ἰβίοηοο πιο] 11οη οα]] 116---Πιαγ ποῦ 
1ΩΥ {9 Ὀο ἠγαϊ[α] (λγοιρἩ πιγ]αρουσβ ἢ 
Να, 1 Κπου μοῦ ΠΟΥ 6ο 6Ἠοοβθ. 1 πι 
Ἠοθπιπιθά 1, 38 16 ΥΓοΓθ, ο, ὙὙ8}} ΟἹ 08 
5146 απᾶ α πα] ον ναί. Ἡ 1 οοη- 
Βα] 6 ἃ πιγ οὐαὶ Ἰοηρίης, 1 βου]ά ἀσβίτο 
ἰο ἀϊδεοῖνο {115 οατζμ]γ {αθειπας]ο, απά 
{ο 6ο Ἰουπο {ο Ομτ]δύ; {οΥ ὑ815 15 ΥοΙΥ 
{αν Ῥουίον. 1 1 οουβα]ιοά τουσ 1η- 
ἰογθβίθ, 1 Αποπ]ά νδι {ο 1γο απά 
Ίασοις 5011: {ου ὑμ18 γοῦν πθεάβ το- 
ααἱγθ. Απάᾶ ἃ τοῖςο ϑ] πη ΑΒΒΙΥΟΒ 
116, {λλαξ 5ο 10 γη] Ῥο, 1 δια] οοπθίηαθ 
Ἠθγο δα αὐϊάς γι γοι ἃ}}; ὑπαὶ 1 
ΙΠΑΥ ΡΥΟΠΙΟίΘ σοι αγαπορ ἴῃ ο 
{915 θα γοῦν 1907 ἴῃ ῬοεμΠετίησ: απά 
ὑμπαῦ τοι ΟἹ Τοιγ ραγῦ π]αΥ Ἠαγο 1Π Π16 
{η6β 63186 ἴον" Ῥοαδίις ἵπ Ολμτῖεί, 
ἨΊΘΏ γοι 566 116 ργοβοηῦ 41ΟΠςΦ γοι 
01606 1076. 

21. ἐμοί] ΄ {ο 1160 ΠΠαίΕΥΟΥ 1ὖ π]αΥ 
νο {ο οὔμθδΥ5: 50 ἡμῶν, 111. 20. 

τὸ ζῆν Χριστός] “780 ἐ5 Ουτε 
“1 Ἰῖνθ οπ]γσ {ο βοῦν Ἠίπι, οη]σ {ο οοπι- 

1ΗΙΗΘ τὶ Πίπας 1 Ἰανο πο οοΠςεΡ- 
Ποπ οὗ Ἠΐ{ο αρανῦ ἄοπι Ἠίπι “ Θεϊΐο- 
αὐἰᾷ νίτο, 15 Βοησθ]ς ῬαταρΗγαξο, 
«Ολγ]βύαπα γ]νοῦ: οοΠΡ. 6]. 11. 20 ζώ 
δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός, απἀ 
0ο]. 11. 3, 4- 

τὸ ἀποθανεῖν κέρδος] ΄ ἄεαίζν 5 σαΐτι, 
{0Υ {ση ΤΥ απίοη γη ΟἨτ]δύ ση] ο 
1Π0ΥΘ οοπιρ]εῦΘ]Υγ τοα]ἱδεᾶ.  ΊΤ]ο {οηπβο 
ἀαεποῦθβ ποὺ Όλο δοὺ οἵ ἁτίης Ῥαΐῦ ιο 
οοΏβε(ιθποθ οἵ ἀγίπς, ὕπο βύαῦθ α[ζογ 
ἀθαῦι: ϱΟΠ1Ρ. 2 ΟΥΥ. ΥΠ. 3 εἰς τὸ 
συναποθανεῖν καὶ συνζῆν, “ἴο Ὦο πίῃ 
γοι ἴῃ ἀθαῦῃ απά ἴῃ 1116. ΤῊΘ Ρεορου 
οΡΡοβΙΜΒΙΟΗ ο ζην ἵδ ποῦ ἀποθνήσκειν, 
Ῥαῦ ἀποθανεῖν ΟΥ τεθνάναι, 6.5. Ῥ]αΐο 
7:60. Ῥ. 958 ΕΒ, (οφ. Ρ. 45335, σα. 
62Α. Τὴ ἀἱβεγθποο ἵδ πιατ]κοᾷ ἴῃ 
ΡΙαίο Τλωά. 64 Δ οὐδὲν ἄλλο ἐπιτηδεύ- 

ουσιν ἢ ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάναι. 
22. ΤῊΘ ΡΓΑΠΙΠΙΑΣ Οἵ {Π16 ραβδασθ Γ6- 

Παοίς ὑη6 οοπῆϊοῦ οἵ ἔθο!πρ' ἴῃ ἴμθ 
ΑΡροβί]ε5 πιπᾶ. Πο 185 Ὁοββϑα {ο απᾶ 
{νο Ῥούποαεη ἴμο ἀςθβίτο {ο Ίαβοιιγ {0Γ 
ΟΗτὶθύ ἵπ 16, απἆ {ο ἀθδίτο {ο Ῥο 
ππ]θθοά νι Ον] Ὦγ ἀθεαῦμ. ΤΠ 
αὐταρύ απά ἀἱξ]οϊηθοᾶ βεπίεποθςς οχ- 
Ργ658 15 ΠοβΙζαίίοη. 

εἰ δὲ τὸ ζην κ.τ.λ.] Οἱ βονετα] Ιπίογ- 
Ργοίαὔίοη8 υμαῦ Ἀανο Ῥουπ βασσεκίοᾶ, 
ΤΟ ΟΡΙΥ βεεπ}{ο ἀςαδογγο οοηβΙἀθγαδίοη : 
(1) «Ῥιαέ 1 ΠΙΥ Ηνίης ἵπ {ο [1681 φ]]] 
Ῥο ἐραϊύ[α] ἐλτοαςδὴ ἃ ΙαΏογ]οαβ 63ΥΘΟΣΥ, 
Όπου νγ]ιαῦ {ο 9Ἠοοβθ 1 Κπον ποὺ. ΤΠ 
{}:18. 6856 καὶ Ὑ}1}} ᾿πὐγοάποθ ιο αρο- 
4ο8ί8. Ίο οπΙγ ραββασθ δὖ 8}} απᾶ- 
]οσοιβ ἴῃ {μο Νου Γοβίαπιοηῦ 15. 2 00Υ. 
Ἡ. 2 εἰ γὰρ ἐγὼ λυπώ ὑμᾶς, καὶ τίς ὁ 
εὐφραίνων µε; οὐ. Ο{σηι. ον. Ἡ. 44 
εἰ δὲ τὸ πῖον ὄρος ἐπιθυμεῖ, καὶ τίνος τὰ 
πάντα; εἰ ψεύδεται, καὶ τίς ἀληθεύει ; 
κ.τ.λ. Βαῦ ιο ρατα]]αο] 15. ποῦ οχαοῦ, 
{0Υ ἴῃ {655 Ἰηβίαποςς καὶ ἴπίγοᾶιοςϐ ἃ 
αἰγϑοῦ Ἱπίογγοσαίίνο, Ῥαββαροϑ ἱπάσθά 
αιο ϱἶτεη ἵπ Ἠατίπης (1. Ὦρ. 130, 131) 
ΥΥΘΥΘ καὶ π5ΗΘΥ5 Ίῃ {Π6 οροἆοβί5 α[ἴ6γ 
εἰ, Ὀπῦ {ιοβο αγο αἲἱ Ῥοούϊσα]. Απά 
6νει ΤΕ ΠΒ πβθ οἵ καὶ Ὀ6 αἀπι]βεί- 
016, ὑπ θοηίοποθ 801} ΓΆΠΒ απ]νατά]γ. 
(2) “Βυὺ 1 ( ὍΘ 1τὴγ Ιοῦ) {ο νο 
ἴῃ ἴμθ ἤθβῃ, {Παπ πι Ίαροισ Μ11] Ὦο 
ῥνοάισδνθ οὗ Γι Απά 80 π]ῃαῖ {ο 
«ποοβο 1 σοι πο Τῃαβ {πο βεῃ- 
{οπ6ο εἰ δὲ τὸ ζῆν κ.τ.λ. 18 ὑγραύθα 88 
οἱΗρσα], ιο Ῥτοᾶϊσαία Ῥεῖησ βΒὰρ- 
ῥγοβδοά. Ῥαέ, ὑπουρῊ ε111ρ86β ΔΓ Του 
{τοαιοπῦ ἵπ δῦ Ρατ] (οοπιΡ. 9.5. ΟΠ. 
ἵν. 9, τ. 18, 1Σ. 16, 1 17. ἵν. 6, χα 24, 
2 Οος. 1. 6, 6]. Π. ο, ν. 13, οἵο.), Του 
Όιο Ργοβδεπύ Ἱηδίαποο ποι]ά Ῥο εχ- 
ΙΥΟΙΙΘΙΥ Ἰανδη. ΟΥ̓ ο πο οχρ]απα- 
{ἱοηβ α]γεαᾶσ οοηβΙἆσγεα {πο Ηγδί 86ΕΙΙ5 
ῥγείοταὈ]ο; Ὀὰῦ πιαγ ποῦ ἃ Πϊτά ο 
μαχᾶγαρα 1 (3) “Βαυὺ ν]αῦ 1 πιγ Ηγίηρ 
ἴῃ {ιο Ποδα π] θα ἔγαϊῦ, οἵο. ΊΤπ 
{αοῦ π]ιαῦ {ο οΏοοξδθ 1 πον ποῦ 1π 
Ὁ}}18 ϱ.986 εἰ Ιπιρ]]θς απ Ἱηθγγοραίίοη, 
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δύο, τήν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Ἆρισ- 

Όιθ αροᾶοβίβ Ὀθίπρ' 5αρρτοββοά ; ἃ5 ἴῃ 
Ίοπῃ. ΙΧ. 22, Αοἱβ αχ. 9 (π]οτθ ἴ]μο 
χθοθἰνοά ἰθοχῦ αἀάβ μὴ θεομαχώμεν). 
Οὐ Ομ απά βἰπ]ϊαν αδοῬ οἵ εἰ 560 
Ἠγίπου ὃ Ἱνῆ, Ρ. 639, ὃ ]χὶν. Ρ. 75ο, Δ. 
Ἰθαθυμηδηη Ρρ.214, 215. 1 4ο ποῦ ΙΚΠΟΥΥ 
ΒΟ οι" ΟΙ ᾿ηὐουρυθύδυϊοῃ 1.8. ΘΥΘΥ 
Ὀθθη βασρσοδίθα ; θαὺ 16 Β6Θ 18 6ο Ὀ6 ἴῃ 
Κοϑρίπρ τὰ ὑμ6 αὐγιρίποςς οὗ {9 
οοπύαχῦ, απά {ο Ῥγοβεπύ 1685 αἰ ΠΟΥ 
ἔλαη {Ἠοδο σεπογα]]γ αἀορίθά, 

τὸ ζῆν ἐν σαρκί] δὺ Ῥαα] μὰ Ῥοίογο 
βροΚοηπ οὗ {μο παίυτα] Πο ἃ5 τὸ ζῆν 
ΒΙΗ1ΡΙΥ; Ὀπὺ ιο πιθηθίοη οἵ {ο σαΐη οἵ 
ἀθαῦ] Ἠαβ πιθαηππη]]ο βαρσοβδίοἆ ἴ]μο 
ὑποιρ]ύ οὗ ἐΐθ Πϊσ]ιου Ἠΐο, ΊΊνας πο 
πγοχά ζην τε ἈῖχθΒ {ο Ὦο απαβοᾶ ὮΥ 
πο αἀά1δίοη οὗ ἐν σαρκί. Α{ῑοι αἱ] 
ἀσαῦι 18 ὄγπο 14ο. Τ]ο βαὈ]πιο στιο55 
οἵ Ετατριάςθς, τίς οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν 
ἐστι κατθανεῖν τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν, 
ὙΠΟ. πας σγδείοἆ πι ἴσποῬσ]θ τ]ά- 
οι]ο ὈΥ ὑπ οοπιίο Ῥοοίβ, ηαβ Ῥοσοπιο 
8) αβδιγοά αμ τη τς, 

καρπὸς έργου] ΌοΟπΑΡ. ΏοΠῃ. 1. 13 ἵνα 
τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν. ΒῸΓ {110 
ἨλθίαΡΜΟΣ 566 1 ΟΥΥ. 11. 6 κα. ᾿ 

οὐ γνωρίζω] “17 ο πιοί »ογοθῖνο.; 
Γνωρίζειν 38 πο αἰδυϊηοῦ 56 η5688 ; (1) 
“Τουιπάοταίαπά, κπον᾽;(2) “Τὸ ἀθοϊαγο, 
1πα]κο πον. Τη οἸαδείοα] ατοοὶς ἴ]ιο 
{ΟΓΏ1ΘΥ ΒΟΟΙῚΒ ὔο 6 {19 ΠΊΟΥΘ ΟΟΠΙΠΙΟΗ, 
οἵοη αὖ ἃ ]αΐο ἀαΐο, {ποαρ] {πὸ Ἰαΐετ 
οοσασ5 ποῦ Ιπγοαασπ{]γ. Οµ {1ο οὔ]ον 
Βαμα ἴῃ Ῥίρ]σα] ἀΤοοὶς ὧιο Ἰαὐ0ογ 15 
ὑπ πβαα] πηδαπίηρ (6.6. Ῥε]οῦς, ἵν. 6), 
06 οχοερ/ΙοηΒ Ῥεῖπσ ΥοΥΥ {6νγ, 88 Ώθγο 
αηᾶ 400 1γ. 16 (ΥΤΙΤΗ.), χχχῖν. 25 (μχχ): 
εοπαρ. Τε6ἱ. σἵϊ. αΐγ. Ώα8η 2 φίλον οὐ 
γνωρίζει. 

23. συνέχομαι ἐκ τῶν δύο] “17 αὐ 
Λοηιηιθᾶ ἐγν ου Φοίζο οἰά6ς, 1 Αι Ὦγθ- 
γοηίθοά [ΠΟΥ Ιπο]ηῖησ 916 γγατ ΟΥ ἴλο 
οὔὐμοτ. Τ]Πο ρτθοροδΙοη. Β6ΟΠΙ8 ἴο ἆθ- 
ποῦο αἴγοοίίονι, 88 ἴῃ ἐκ δεξιᾶς, ἐκ θα- 
λάσσης, οἵίο. 'Πο δύο ατο {Π|} πο ἨοΓΠΒ 
οὗ {Π|0 ἀἴ]οπατηα, βἰαῦθᾷ 1η γ 6.568 21, 22. 

σὴν ἐπιθυμίαν κ.τ.λ. “1 οιόη «ἰοσίγο 

ἴοπάς ἑοπατάς» ΘΟοπιρ. (α]. νἱ. 4. 
τὸ ἀναλῦσαι] “ ἐο ὃγοαΐ τ, ἆεραγί, 

ΟΟΠΙΡ. ἀνάλυσις 2 ΤΊ. Ἱν. 6. ΤἼΘ Π10- 
{αρλου 18 ἄτανη το ὈΥ ΘΑ Κίπρ' αρ 8. 
εποαπαρπαθηῖ, ο.5. ῬΟΙΥΡ. ν. 28. 8 αὖθις 
εἰς παραχειμασίαν ἀνέλυσε, 2 Νίδοο, ΙΧ. 1 
ἀναλελυκὼς ἀκόσμως. Τ]19 ϱαΠΙΡ-]1{ο 
οὗ {π6 Ἰατασ]ϊέος ἵπ {πο τ] ΘΓΏΘΒ8, 
Ώ8 οοπιπηθπιοταῦθᾶ ὈΥ͂ {1ο δηπαδὶ {θαςί 
οὗ Ταβ6γηασ]θ65, γγαβ ἃ τουάγ απιᾶ α)- 
Ῥτορτ]αίο ΑΥΠΙΡΟΙ οἱ πια” ἐγαπβίοτΥ 
{ο οἨ θατίἩ: πη]]ο ὑπ Ἰαπά οἳ Ῥτο- 
πηῖβο ση Ἡ 105 βου θα αροἆςΒ, {πο ]απά 
Ποπήπς τυ ἢ παῖ]]ς ἀπ Ἡοπογ, ἰγρίβοᾶ 
0ῃ6 οἴογπα] Ιπ]ογίίαηςος οἱ ὅ]ιο γοάθοιη- 
εἆ: Ἠοῦν. ἵν. 1 8ᾳ. Βθο οβροοϊα]Ιγ 
2 000. Υ.1 ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία 
τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ 
Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώ- 
νιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, απᾶ νου. 4. Όοπι- 
Ρα19 αἶδο πο πιαύαρ]ῃον ἴῃ Ῥ]αΐ, 2707", 
76 Ὁ οὐ μονὰς ποιοῦσιν ἢ ἐποχὰς ὥσπερ 
ἐν ὁδῷ τῆς προκοπῆς ἀλλ᾽ ἀναλύσεις. 

σὺν Χριστῷ εἶναι] ΊΤ]ο ΓᾺΔ [Ὁ] Ίπι- 
πιοζΙαίο]γ ἴδον ἀθα ἢ αγο ΒΙΠΗΙΙΩΥΙΥ το- 
Ῥγοβδοπύος ας ἴῃ ὑπ ργοβθποθ απἆ Ἰκθορ- 
ης οὗ πο Τιογὰ 4180 ἵπ 2 Ο90Υ. νυ. 6, 8 
ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν 
ἀπὸ τοῦ Κυρίου κ.τ.λ. Αοἴδ νἱΐ, 5ο; 
οοπαρ. Όλοπι, λοι. ὃ 5 ἐπορεύθη εἰς τὸν 
ὀφειλόμενον τόπον τῆς δόξης οἵ δὺ Ῥο- 
ου απά εἰς τὸν ἅγιον τόπον ἐπορεύθη οἵ 
δῦ απ], Ῥοἱγο. ΟΛ], ὃ 9 εἰς τὸν ὀφει- 
λόμενον αὐτοῖς τόπον εἰσὶ παρὰ τῷ Κυ- 
ρίῳ. Όπ πο οἴλον Ἰαπά {λαῖν βίο 
αἰθον ἀεαῦ] 15 εἱκογ]ογο ἀθβου θα ἃ8 
α 51660 ἴοι γ]ῖο] που σι] ατῖςο, 
ΤΟ ΟΣ Χν. 51, 52,1 Τ1688. ἵν. 14, 16. 
9 οπο πιοάο οὗ τοργοβοπίαίοη πιαβί 
ρο απα]Παεᾶ Ὦ} {π6 οίμογ, 

πολλῷ μᾶλλον κρεῖσσον] Ἐον {ο 
ὑπῖρίθ οοπαιραγαὔίγο 566 Ίβουγ. ἁγολίᾶ. 
δ 83 πολὺ γὰρ κρεῖττον...τελευτῆσαι 
τὸν βίον μᾶλλον ἢ ζῆν κ.τ.λ. απᾶ οἴ]εν 
ΥΘίΟΥΟΠΟΟΡ ἴῃ Ἰγοίβίαῖη: οοπιρ. που 
ὃ ΧΧΧΥ. Ρ. 254. Ίο ἱπβονῖοη οὗ γὰρ 
19 δαρροτίοἁ ΡΥ πιοβῦ οὗ ἴλο Ὀοςῦ ΜΒ; 
απἆ γοῦ ἃ γϑδάϊηρ τ ΟΝ 6ΟΠ1Θ8 {ο ο 
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τῷ εἶναι. πολλῷ [γάρ] μᾶλλον ο πα “4 πὸ δὲ ἐπι- 

μένειν [ἐν] τῇ σαρκὲ ἀναγκαιότερον δι᾿ ὑμᾶς. 5 καὶ τοῦτο 

πεποιθὼς οἶδα, ὅτι μένῳ καὶ παραμενῶ πάσιν ὑμῖν εἰς 

τὴν ὑμών προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, Αίγα πὸ 

καύχημα ὑμών περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ 

τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμάς. 

το]ῖοί οὗ ἃ αἰβ]οϊπύθα ογηπίας πηιιδύ ο 
γοραχάρἆἁ πι η βαϑρί οἷοι. 

24. ἐπιμένειν τῇ σαρκί] ποὺ “ἰο 
αὈϊάςο ἐπ, Ὀαὺ “ἴο «0146 ὃψ {16 681}, 
{ο οἵπς ἰο Ομ Ῥτεκεπύ 116, {ο ἴ]κο 16 
πνἰζ]ι 81} 105 ΙΠποοηΥΘΗΙΘΠΟΘΑΒ. ΤΗΙ8 18 0Π6 
ΟΟΠΙΠΊΟΠ οοπβίγποθίοη οὗ ἐπιμένειν ἴῃ 
δὺ Ρατ], Βοπι. τἰ. 1, χὶ. 22, 23, ΟΟ] 1. 
ος Ἡ πίτα, ἵν. 16. ΠῊ6 ᾿πβουθοι οἵ ἐν 
πποα]κοης ὍΠ6 {ογοθ οὗ [Π6 ΕΧΡΥΘΒΒΙΟΠ; 
Ῥοβϊάθς ἰλαῦ ἰ]ής Ῥγοροβίέίοι 15. ποῦ 
{οιιπά πὶ ἐπιμένειν εἰκοπ]οτο ἴῃ δῦ 
Ῥαπ], οχοορύ ἴῃ 1 007. ΧΥΪ. ὃ ἐπιμενῶ ἐν 
ον ππ]ο] 15 πο Ρραγα]]ε]. 

ἀναγκαιότερον] Τμο οοπαραχα νο ΟΟΓ- 
γθβροπά5 {ο πο {ογοσοῖηπς κρεῖσσον. 
ἘΠΌΠΟΥ αἱὐειπαθίγο 18 1 ἃ ΠΙΔΠΠΘΥ ηθ- 
668Ρ4ΓΥ, α5 οἴύΠογ 15 αἀγαπίασθοιβ. Βαὺ 
{π6 Ῥα]αποο οὗ ποοθβῖϐγ (οἵ οῬ]Ισα 1ο) 
15 Ο 9Ἠ9 5146, {πθ Ῥα]απεο οἵ αἀναπ- 
ἴασο ΟΠ 019 οὐΠοΓ. 

25. τοῦτο πεποιθὼς οἶδα] “47 ἐς 
Γαπι οοπάεπίζ ρογϑιααοα, ἐλιαί οἰς." ; 
6ΟΙΠΡ. ΏοΤη. ΧΙΥ. 14 οἶδα καὶ πέπεισμαι 
οὐνῦτε κ.τ.λ. απᾶά ἘΡΙΙΘ6Β. γ. 5 τοῦτο γὰρ 
ἴστε γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος κ.τ.λ. 
ΤῊΘ γογᾶβ αγο ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΣ ἴδ Κη, /Ῥοΐπς 
ρευδιαάςάἆ οἱ ὐΠ]8 (πα ῦ πιΥ 118 γγ]] Ὃο 
αἀναπίασαοις {ο σοι), 1 Κποι ὑπαῦ οἷς. 

οἶδα] ποῦ ἃ Ῥγορῃείίο Ἱπβρίταβίοη, θαὺ 
ὃ. ῬΘΙΒΟΠΆΙ] οοπγΙοῦίοη: ΟΟΠΙΡ. 1. 24. 
ΤῊΘ β8π|6 ψογὰ οἶδα 15 αβοά Αοὐδβ χχ. 
25, ΝΊΘΥΘ Ίιο ΘΧΡΥΘΒΒ6Β 5 Ὀ6]16Γ ὑπαὺ 
Ἀθ 5881] ποῦ 866 Πῖδ Αρίαζίο οοπγθγίς 
ασαῖη. Ὑ]θιοᾶ 885 Ἱπ{α]Η]ο Ῥγερδοπ{]- 
πιθηῖς, [Π6 Όττο ἃ. Παγά]γ τεσοποί]αΏ]ο;: 
{0 ὑῃ 6 Ο9Π9 4881ΙΠ1ΘΒ, {116 οἴμθγ ηοσα- 

.. νος, ΠἱβΥοἱ6ΆβΘ, ΤῊΘ αβ8βΙΙΤάΠΟΘ Ἠθτο 
Νχθοοχάρά πας {α]β]]οά (τ πι, 1, 3); 
πηῖ]ο πο ργοβοπ(ἱππεηί {]ιογθ ΘΣΡΥΘΑΣ- 
οᾱἆ ππαβ ογογγυ]οά Ὦγ ονοηίς (1 Τήπι, ἰ. 
4,9 Τ]πι, 1. 15, 18, ἵν. 29), 

παραμενώ] 15 τε]αίῖνοα, π]]]θ μενῶ 15 
αὈφο]αίθ. Τῦ ἀεποίθβδ οοπϊπιαησθ ἴῃ ἃ 
οογίαϊπ Ῥ]αςθ οὐ τὶ ἢ οργί8ΙΠ ΏΘΙΓΒΟΠΒ 
ΟΥ ἴῃ οεταῖη τοΙαδίοη8. Ύουγ {γθφπεπί- 
ΙΨ, 8.5 Ί16Γ9, 16 ἔα Κο65 ἃ ἀαΐίτε οἵ ἴμο ρει- 
80”, 6.6. Ῥ]αῦ. Πο. Ῥ. 39 Ε, ΕΛαα. 
115 Ὁ οὐκέτι ὑμῖν παραμενῶ, οἵο. 119 
γεαᾶῖπρ οἱ {πε τοσεῖγεά {οχῦ συµπαρα- 
μενῶ ΤΙΑΥ ο ἀἱβπιῖβδαα, ας Ἱη5α{Ποἰοηῦ- 
Ιγ εαρροτύεά. μενῶ καὶ παβαμενῶ ΤΠΙΑΥ 
ο {γαηθ]αῦαᾶ / Ῥιάθ απᾶ αὐϊᾷ6. 

τῆς πίστεως] ἴο Ῥο ἰάθη τι οὐ 
βαΏβίαπ[ΙνθΒ8. ΕὟΡ χαρὰν τῆς πίστεως 
6ΟΠ1Ρ. ἨΏ ΟΠ]. ΧΥ. 13 πληρώσαι ὑμᾶς πά- 
σης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν. 
ΟἹ ]ογ{α]ηθΒΒ, α5 ὗμθ Καγ-ποίο οἵ 0» 
δορὶ βύ]θ, 569 ιο ποίθς, Ἱ. 4, ἷν. 4. 

26. ἵνα τὸ καύχημα κ.τ.λ.] “μαῦ οι 
Ώ]α7 Ἠαγθ ΠΟΤΟ τηϑύξου {ου Ὀοδϑέϊηρ' ἴῃ 
πιο, ποὺ ΄ἐλαί 1 πιαγ Ἠαγο ΤΙΟΥΘ πιαί- 
ιο {ου Ροαδύϊηρ ἴῃ τοι, α5 16 18 80Π]0- 
ὑϊπη685 {ακεπ. ΕἸ ΠΟΥ σου] αοοοτά τι} 
ὑπ6 ΔΡροβύ!θ᾽ 5 Ἰδῃρτιὰρθ βἰβθύσῃθυθ, 2 
095. 1. 14 ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμὲν καθ- 
ἅπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ (6οΏΙΡ. τ. 12); Ὀαὺ {Π6 
{ΟΤΊΙΕΥ 16 {ιο ἴπιρ]θγ Ἱπθογργεία[ίοη οὗ 
{πο πγογᾶβ Ἠετο. 119 ΨΟΓ4Β καυχᾶσθαι, 
καύχησις, καύχημα, Ἰπ]ς Οὶς ορῖςί]ο 
πι {Π6 ρτοοθᾶίης τοι), τ Π61Ὸ {116Υ 
οσσαν γειγ αραπάαπ{Ιγ (866 ὑμ6 ΙΠίτο- 
ἀποῦίοη, Ρ. 42 5.). Τη ὑπο ]αῦετ ερὶςύ]ες 
οηΙγ οπθ ἸπβίαποῬ 15 Γοαπᾶ, ΒΡρΗΘΒ. 11, 
ο. Οἱ ἴμο ἀἱῄοτοαπου Ὀθεύποεη καύχη- 
μα, καύχησις, 886 ἴμο ποῦθ 6]. γἱ. 4. 

ἐν] τορθαΐθᾷ. Τῇ ἢγβὺ ἀθηούββ Π6 
ΒΡΠΘΥΘ ἴῃ 10}. ὑΠ6 17 Ῥγ]άο 1068 ; [Π6 
ΒΘΟΟμα {Πο ορ]θοῦ οὐ π]]ο]ι 16 γοβίβ. 
Οοπιρατο Οὐ]. 11. 7 περισσεύοντες ἐν αὐ- 
τῇ ἐν εὐχαριστίᾳ. 

παρουσίας πάλιν] ΒΟΣΥ {16 ροβίύίοη οἳ 
πάλιν 866 {Π16 ποίθ οἩ (α]. 1. 123. 



ΕΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΡΗΠΙΙΙΡΡΙΑΝΡΕ, 

716 ΥΟΠΙ//Πιε «Ὀἰ]ορ᾽ απ «ῤγεδυγίογ. 

Τ' ἵῃ ἃ [αοῦ ΠΟῪ σοποτα]]γ γοεορηϊπθά Ὦγ ἐπθο]ορίδηβ οὗ αἲὶ β]αάος οὗ 
ορΙϊπῖοη, ὑπαῦ ἵπ {ῃ6 Ἰαησιασο οὗ ἐπο Νο Τοβίαπιεηέ {Π6 64Ώ1θ οΠΊοοΥ Τη 

{86 Οτο]: 15 οα]]οά ΙπάιΠογεπ{]γ “ ὈΙΒμορ᾽ (ἐπίσκοπος) απᾶ ΄ε]άετ) ΟΥ̓ ΄ΡΥΟΒΟΥ- 
{6Γ᾿ (πρεσβύτερος). ΤΠο Ῥοατίης οἵ 6118 {αοῦ οἨ πο οπἱρίπ απά οααὐΠοτί οἳ 
ο “ερίδοοραίο α5 ὑῃ6 θυ Ίγα5 ππάθτγβύοοᾶ Ἰαΐῦεν απάἀ α5 1Ὁ 15 ἀπαουβίοοα 
ἴῃ ἴῃοθ Ῥγθβοπύ ἆαγ, π]] Ὦο οοπβϊἀεγθᾶ ἴῃ ἃ ἀἰδδεγίαδίοη αὖ {πο οπά οἳ {118 
γο]απηθ. Αί ργεβεπί 16 γη] ο βυῇηοϊθηῦ {ο οβίαβ]δι Όλο {αοῦ 1861; Ρα 
Ὀείοτο ἀοΐπο 50, 16 π1αΥ ὈΘ αβο/{α] {ο ἴγαςϐ ὑπ Ῥτογίοιβ ΗΙβύοΥΥ οὗ ἐλο Όπο 
ἨΟΓᾷ8. 

Ἐρίϑοοριιε, ΄ὈϊβΠπορ/ ΄Ο76Ι566Ι; πα8 αη οβ]οῖα] {1010 απιοΏς ἐμ (γοοΙΒ. 
Τη Αἰλεπίαη Ίαησαασο 16 πα8 αϑθα οβρεοίαΙΙγ {ο ἀθβίσπαίθ οΟΠΙΠΙΙΒΒΙΟΠΘΥΘ 
αρροϊηίθᾶ {ο τασα]αίθ ἃ ΠΟῪ ο0ΙοΏΥ ΟΥ̓ αοααβίδίοη, 5ο ὑμπαὺ ὑμ6 Αῑο΄ΡϊβΙορ) 
οοτγοβροπᾶσἆ {ο ἐο Βραγίαπ “Παγπιοβύ]. Τ]Ἠα8 ὑΠ6 ΙΠΙροβίΟΥ, πιο ΙπίταᾶθΒ 
ΡΟ {19 οο]οπ]είβ Ίῃ ΑγἰδίορΏαΠΟΒ (40. 1022), 838 ἐπίσκοπος ἥκω δεῦρο τῷ 
κυάμῳ λαχών. Ἰ]65ο οϐΊοθίΒ ατθ πιθηθοηπθᾶ 8180 ἵπ απ ΙηβοτΙρΏίοῦ, Ώοςοἷὴ 
μο. 73. Τ]ιο {016 Ἡούπογου 15 ποὺ οοπβπεᾶ {ο Αἰῑῑο πδασο; 16 15 ὑπ ἀθδῖστα- 
ΏἼοη {ο ἸπβίαποῬ οἵ πο Ιπβρθσίοτβ Ἡο0βθ Ῥαβίποββ 10 πας {ο ταρογῦ {ο ο 
Ππάῖαπ Κίηρβ (Αττίαπ πα. χἩ. 5); οὗ {8:6 οοπαιΠΙΙΒΡΙΟΠΕΣΥ αρροϊπίθά Ὦγ ΜΙ ν]- 
ἀαΐθ» {ο. βεύζ]ο αβαϊτβ ἵπ Ἐρῃμοδα5 (Αρρίαην ΛΜ. 48); οἵ πιαριβίταίες 1ο 
τεσυ]αἰεά {Π6 5810 οἱ ΡΥΟΥΙΒΙΟΠΒ πάθον ὑπ6 Ἡοπιαπβ (ΟΠαγίδῖας ἴῃ ιο 2ἱᾳ. 
1. 4. 19); απᾶ οὗ οετίαϊη ΟΠΊΟΘΥΒ ἵη Ἠ]λοάςθ ΥΊΟΒΘ ΓΙΠΟΔΙΟΠΒ αἴθ πΚΠΟΥΙΙ 
(Άοβ8. 78ο. αγώο. Ιπε. {8ο. 111. ΠΟΒ. 275, 276). 

Τη {Π6 1χχ ἴ]θ ποτά 18 οΟΠΙΠΙΟΠ. ΤΠ ΒΟΠ1Θ Ρ]αοθς 16 Βίρτ 1 65 “ΙπβροοίοΥς, 
βαρογιπθθπάςηί5, ἰαβ]κπιαβίου5/ α5 2 Β1Πρ8 ΧΙ. 19, 2 ΟΗΤΟΠ. ΧΧΧΙΥ. 12, 17, 18. 
ΙΧ. 17; ἴῃ οἴλοις 16 185 ἃ Ἠϊρμοι {1010. ΄οαρίαίης᾽ ος ργεριάεηῖς, ΝΕΙ. χὶ, ο, 

1 Ἠαγροοταίίοα 5, Τ. (ο. ὨΙΠάογΕ, 
Ρ.129) ᾳποῦθΒ ἔοπι ΤΠεορ]Ώταβίαβ,πολλῷ 
γὰρ Κάλλιον κατά Ύε τὴν τοῦ ὀνόματος 
θέσιν, ὡς οἱ Λάκωνες ἁρμοστὰς φάσκοντες 
εἰς τὰς πόλεις πέμπειν, οὐκ ἐπισκόπους 
οὐδὲ φύλακας, ὡς ᾿Αθηναῖοι. Ἀ60 8150 
Ξ6ΠΟΙ]. οη Αὐ]ἱϑῦ. Αν. 1. ο, οἱ παρ ᾿Αθη- 
ναίων εἰς τὰς ἐπηκόους πόλεις ἐπισκέψα- 

᾽ φ { / ͵ 

σθαι τὰ παρ᾽ ἑκάστοις πεμπόμενοι ἐπί- 
σκύποι καὶ φύλακες ἐκαλοῦντο οὖς οἱ Λά- 
κωνες ἁρμοστὰς ἔλεγον. 

3 Τὴ μ689 Ἰηβίαποθβ ἴ]θ ἐπίσκοποι 
βθοΠΙ ἴο Ἠο]ά βοπαθ οῇῇοῬ ἴῃ οοπηοεσαΙοἩΏ 
τ 8. ἴθππρ]θ. ΤΠ αποίἩοτ ΙπβοτΙρ6Ιοη 
(1λοββ. 1π46Υ. ἄγώο. Ιπεᾶ. 1889. π. ηο. 
108), ἑουπᾶ εὖ ΤΏστα, ἴμθ ποτᾷ ασαῖη 
οοοΆΥ6; Δεδόχθαι' ἀ[ποδε]ξαμένος τὴν 
ἐπαγγελίαν τὸ μ[ὲν ἀρ]γύριον ἐγδανεῖσαι 
τὸς ἐπισκό[πος] Δίωνα καὶ Μελέϊππον, 
ΜΈΘΥ αΊηοπςσ οἴμοτ ἀἱα]οσθῖο {ογπ1β ἴ]ο 
βοοαβαιτο ρ]ατα]1π ος οοσπτβ. ΜΥ οβο]ι- 

ΟΥ ἴῃ δὴ αχθιοἰθ ἴῃ {86 Ἰευιο Αγ 6]ι6ο- 
ἰοφίφια, Ῥ. 246 (Αντί 1866), ΒΙΡΡΟΒΘΒ 
[86 ἐπίσκοποι Ἠθιθ ο Ὦο οΏ]οετβ οὗ ἃ 
οἶαῦ οἵ οοη/{γα{θγηΙ{Υ (ἔρανος ΟΥ θίασο»), 
1η νηἨῖο] Ίο 15 {ο]]οπεά Ὦγ ΏεπαἨ 765 
Αθίγες Ὁ. 353. Τῇ ὑλιαῖτ ορίηΊοη Ῥθ ϱοἵ- 
τοοῦ, 15 ΙπςδοχΙρΙοη. Ῥγθβθηίϐ 8 61086Υ 
βηβ]οργ{οἴ]ιο ΟΠ τ  βύϊϑη πβο οἱ [Π {εστη, 
ἔ]λαη [86 Ἰηβίαηοθβ ρνοη 1η πο {οχσί. 
Πο οοη{οσύ οἳ ἴπο ΙΠβογΙρ{Ιοη ἨΟΥΘΥΕΥ 
18 ποὺ ἀθοίεῖτο, ἔλοιρ]ι {18 Ιηζετρτεία- 
{ϊοη. β6οπ5 {αἰτ]γ ῬτοβαΡ]θ: 566 ὈΘΙΟῪ 
Ῥ. 1094. Ἴπθτθ 98η Ὦθ ΠΟ ΤΘΔΞΟΠΕΡΙΟ 
ἀουθὺ 1 Ιπιασίπο αὈοτῦ {1ο τοβάΊηρ ἐπι- 
σκόπος; ἔποαρᾶ Ἐοβς ἨΙπιβε]{ βαρρεβίαά 
ἐπισσόφος, Ώθοπ3βθ ΒΘ {οαπᾶ {πο ποτᾶ 
ἴῃ αποί]οχ ΤπδγΦαη ἱπβουϊρύϊοη (Βοθοκ]ι 
Πο. 2448). Ἰω {Π15 Ἰαΐῦετ Ιπβογρίίοη 
ἐπισσόφος 15 ρτοβαΡΙγ ἃ ΠΙΒ5ΟΠ’5Ῥ]απᾶςς 
ἴον ἐπισκόπος. 

95 

ΤἩ9 ἔπο 
πγοτᾶς 5υ- 
ΏΟἨΤΊΩΘΡ, 

ἹΜεαπῖησ 
οὗ «Ῥί5Πορ᾽ 
ἴῃ Ἠθαίηθιι 
ὙΤΙΟΥΒ 

απᾶ ἴῃ {1ο 
ΤΣΧΣ. 
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ἐπισκοπή. 

ΠῚ 6 {6Υ1η 
Ῥτθβυγίθς 
ΟΥ̓ ο]άςθτ 

{ΥαΠΡΙΘΥ- 
τος {τοτα 
Όιο Βγη8- 
ροραο {ο 
{86 
(Βα ἢ, 

1άαοπ1ἱγ οἳ 
186 πο 
Ίη [8 6 
αροβίο]ο 
7115 

ἘΡΙΞΤΙΒ ΤῸ ΤΗΕ ΡΗΙΙΗΣΕΡΙΑΝΡ, 

14,22. ΟΕ Απύϊοοϊιιβ Ἐρίρῃαποβ νο αγο ἴο]ά ὑπαῦ επ ἢ ἀθογπι]ποά (0 
ογου σον ἐἶιο πγογβλῖρ οἵ 016 οπο ἔγαο (οα, Ἠθ ΄αρροϊηίοᾶ οοΠΙΠΙΙΒΒΙΟΠΘΥ5 

(ἐπισκόπους, Ὀϊ6Ίορβ) ο9ΥοΥ 811 πο ΡθοΡρ]ο, {ο 866 ὑμαῦ 5 ογἆςτβ ποτθ 
οὔογεά (1 Μαοο. Ἱ. 51: ΘΟΙΏΡ. {0β6ΡΗ. «4π0. αΠ. 5. 4; ἵπ 2 Μαοο. Υ. 22 ιθ 
ππογά ἵβ ἐπιστάτας). Τ]ιο {οπιϊΠΙΠθ ἐπισκοπή, ΝΥ 10) 18 ποὺ ἃ οἰαβεῖοα] πογᾶ, 
οοσιΥ5 ΥΘΙῪ {γοαιιοηί]γ ἴῃ ο Ἱχσ, ἀοπούϊης 5οπιθύἶπιος Όλο 25ΟΥ, ΒΟΠΙΘΕΙΙΩΘΒ 
{Π6 ο[ΐσᾳ, Οἱ 8 ἐπίσκοπος. Ἠοποο 16 ραδδοᾷ Ιπίο {λθ Ιαησαασο οὗ {190 Νου 
Πιοβίαπιοπέ απά οὗ ἴμο ΟἨτὶκίαη ΟΠατοΠ. 

π]νας Ὀογοπά {πο {απάσπιεηία] 1468, οὗ οιβροσίίοη, πΏϊοὮ 1165 αὖ ἴλο χοοῦ 
οἵ ἔ]ιο πογᾷ «ῬίβΠορ) 158 πβασθ εασσοδίβ ὕπο εαὐβίαΙατΥ ΠΟΜΙΟΠΒ 359; (1) Β6- 

ΒΡΟΠΒΙ ΠΥ {ο ἃ βπροτίος Ῥοπος; (2) 119 Ἱπίχοάιοδίοη οὗ ἃ ΠΟΥ οτᾶθε οὗ 

ύλης, 
76 οαγ]{ου Πϊδίοιγ οὗ ὑπ ποτά ϱγοδύγίογις (εἰάςτ, ΡΥ ΟΒΌΥ θυ, οὗ Ῥγϊθβί) 

1 ΤΙΠΟἨ Π1ΟΥΘ ΟἸΟΒΘΙΥ οοηποοίθᾶ Ισ 105 ΟἨτΙβίΙΑΠ 86ηἨ5ο. 1 ὑμο απα]οσίοΒ 
οὗ {ιο “ῬϊδΠορ᾽ ατο {ο Ὀ6 βοαςΏῦ οἹΙοβγ απποπς ἨεαύΠοη ΠαΔΙΟΠΒ, 01ο ΠαΠΙΘ 
ἃ Πα οΠϊοο οὗ ὑπὸ «ρτοβυγίου) 49 θβ5ΕΠΙΙΑΙΙΥ «9 οπἱβΗ. Παβίταδοπ8 Ἱπάροά 
πηϊσ]ιό Ῥο {ουπᾶ π αἰπιοβύ 811 παδΙοηΏΒ αποϊεπύ ΟΥ̓ ΤΩ ΘΙ, ἴῃ 0ὴθ γερουσία οἵ 

βρατία {ου Ἰηδίαποο, ἴῃ πο “βοπαύα5’ οὗ Ώοππο, ἴῃ ο /εἰσποτ]α” οἵ ΒΊογεπορ, 
ΟΥ ἴῃ ἐμο «αἱάοιπισ) οἱ οὐ οὐ οοιπίΥ πα πιο, πηετο {π6 ἀε]ίροταῖνθ 
Ῥοᾶγ οτἱσίπα!]γ ὑοοῖκ 105 παπα {ΓοΙη ὑπ 6 αἀγαποεά ασε οἱ 108 πιοπιὈοΥ5. Βαῦ 
ΆΠΊΟΏΦ {Π6 «Ἠοβθπ ΡοοΡίθ 1ο πιοεῦ αὖ 6Υ6ΥΥ ὕστ ἢ Ργοξβγύους οἨ ο]άθις 
ἴῃ Οπατο]ι απά Βίαΐο {τγοτα ιο οατ]1οςδῦ {ο {π6 Ιαΐθςδῦ 0ποβ. Τηπ πο 1{οίπιθ 
οὗ ἐλλο Ἰατυρίνου, ἴῃ ὑπ ἆαγε οὗ πο ]πάρος, ὑλτοιιδ]ιοιῦ {110 πιοπαοΠγ, ἀππίης 
Ώιο οαρϊγίέγ, αξίου πο τούτη, δα απᾶος ο Ῥοπιαη ἀοπηίπαβίοι, ἴῑο 
ερ]άοις) αρροαν α8 απ Ιπύθογα] Ῥαγί οὗ ὑΠ6 σογοτηϊησ Ῥοάᾶγ οἳ {110 οοιησγ. 
Βαὺ Ιὲ 15 ταἴ]ογ ἴῃ ἃ αροοία] το]σίοας ἀογε]ορηιοπῦ οἱ {ο οὔῇσο, ματ ἴῃ ὑΠ 686 
πηβίοπα] απᾶά οἶνί] Ῥργοδυγίοτῖθς, ὑμαῦ νο αχθ ο Ἰοο]ς {ου {1160 Ρτοίοῦρο οὗ 
{86 Ονήςύίαπ πϊηΙθίου, Ότου 6Υ6ΙΥ ο οπξ] ΑΥπασοριθ, πθί]λογ αὖ Ἠοπιο 
οὐ αὐσοαᾶ, α οοπποΙ] οὗ «οἰάοι5᾽ ρτοδίάσἀ1. [Ὁ γα ποῦ πηπαίαγα] ἰλοτοίογθ 
ναί, τ θη ιο Ογ]ίαη Α7ΠαΡοΡιο {οο] 105 Ρίασθ Ὦγ {1ο 5149 οὗ {Π6 ὁ οπ]8]τ, 
ἃ αἰπη]ας ογσαπἰπαδίοη ϱΠοι]ά ο αἀορίοά τοῦ} βποὶἈ πιοιβσαίίοης ἃ8. οἵκ- 
ου αδίαηςθ8 τοαι]γεά; ἀπ Ό]αβδ πο Παπηθ {απη]ῆας ππάον ιο οἷά ἀἱδρει- 
βαὔἱοη Ίνας τοῦαῖποᾶ απᾶσγ ὑΠ 6 Πο’. 

ΟΕ 019 Ιάσοποίῦγ οὗ {π6 ΄ΙβΠορ’᾽ απᾶ «ργοξῦγ{ογ) ἴῃ χο Ίαηριασο οἳ {116 
αροβ{ο]ῖο α5ο, ἴλο {ο]]οπίης ογ]άσποο Β6οΙΠ5 οπο]α»ῖνο. 

(1) Τη {πὸ ορεπίης οἵ 018 ορἰδί]ο δῦ Ρατ] βαϊαῦθβ ο “ῬίβΠορς᾽ απά 
έᾷεαςουβ. ΝΟΥ ἰὖ 15 Ἱπογοάίρ]ο μας ο βΠοι]ά τεοοστίδθ ΟΠΙΥ ο τού 

1 5.866 οβροοϊα]]γ Ὑὐτίησα ἄς δυπαρ. 
Τ 61. τπτ. 1. Οἱ 1, Ῥ. 613 84. 

2 Τὸ τιαγ ο ποτία π]η]]θ οοττεοῦῖησ 
α πι]βία]κο πΥηΙοὮ τας ΠΤ ΟΡ {86 οτ]{]- 
σα] οἀϊοις οὗ ὑπμ6 ἄτοεῖ]ς Τερίαπιοηῦ. 
Οηγβοβίοτα 15 ᾳποἰθᾶ 88 τεαᾶῖης συνε- 
πισκόποις ἴῃ. 0η6 ποτᾶ. ΠΡ οᾶϊίοτς ηο 
ἀοαὈῦ πιακθ Ἠϊπω τοαᾶ 80, θαὺ οἳ {158 
χοαᾶῖηρ ἴλετο 16 πο ἴγαςς 1η {86 οοπ{εσῦ. 
Α{ἴθγ οχρ]αϊπῖηρ {]αί {Π6 ἴθτιηβ ἄθβοοὮ, 
Ῥτθβογίαχ, Ώϊ5ΠοΡ, πετο οτἰρῖηα]]γ οοἩ- 

γΘΥ 1016 (οἱ πρεσβύτεροι τὸ παλαιὸν ἐκα- 
λοῦντο ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι Χριστοῦ καὶ 

οἱ ἐπίσκοποι πρεσβύτεροι), π ΙΠαβἰταίθβ 
{πῖςδ Ὁ. ὑμ6 ἔδοῦ [μδὺ θυθῇ ἴῃ 185 οπη 
ἄαγ ΡΙ5ΏοβΕ οἔδϑῃ δα αι θϑβθᾶ ἃ ργθβὈγίθς 
8.5. ὃ 16ἱ1οπ’-ρτΘβΏΥί6ΕΥ, ἃ ἄθ8οοηῃ 88 ἃ 
16]]1οπ-άθασοτ (ὅθεν καὶ νῦν πολλοὶ συµ- 
πρεσβυτέρῳ ἐπίσκοποι γράφουσι καὶ συν- 
διακόνῳ): θαῦ Ἠ]5 Ἰδηραδρθ ηΟΠΊΘΥΘ 
ἀπαρ]θς ὑμοὺ ο τϑϑᾶ συνεπισκόποις. ΤῊΘ 
οοπηπηθηῦ οἳ ΤΠεοᾶοτο οὗ Μορβπθβίία 
αραίΏ Ώας Ώθ6ῦ ππᾶετρίοοᾶ (569 ΤΊΒΟΠΘΗ- 
ἀοτῇ 85 το[εττίπᾳ {ο απᾶ οοπαρα(ἶηρ {9 
γϑϑαϊηρ συνεπισκόποι.. Τμϊ5 8150 18 81. 
6ΙΥοΥ. Αετ οχρ]αϊπ]ηρς ὑπ 1ἀ θη Υ οὗ 



ΕΡΙΣΡΤΙΕ Το ΤΗΕ ΡΗΙΗΡΡΙΑΝΡΑ, 

δα ὑπϊτά οὐ απά Ῥὰβ8 ΟΥ6Υ {ο βοοοπᾶ, ὑποιρ {]ιθ 5θουπά τας 
αμβο]α{εΙγ οβδεπί]α] {ο {Π6 οχἰδίοηοο οὗ ἃ μάγοι. απᾶ {ογπιεά ἴ]α βίαρ]ο οὗ 
105 πηΠΙῦγγ. Τύ Β6ΘΙΩΒ {]ογείοχο {ο {91ο οἱ ποοθβεῖγ ὑμπαῦ ἴ]ο 6 ΡἱβΙΙΟΡΒ᾽ 
απο Ιάεπίῖσοα] τὶ ἢ {πο «ργεβῦγίοτα» ἸΠεί]ογ οὐ ποί Π6 ῬΠρρίαη Οσο] 
αὖ {818 πιο Ῥοββεββεᾶ 8150 ἃ “Ῥίβ]ορ” ἴῃ {πο Ἰαΐον 56η86 οἱ ἔο {θγπι, 185 
α αιθδύίοη πγ]οἷι πιαδύ Ὀ6 γοβοιγεά {οΥ ὑμ6 Ργθβεηύ, 

(2) [χὰ {86 Αοΐς (ασ. 17) δὲ Ῥατ] 15 τεργοβδεηέθᾶ α8 βιπηπιοπίηπσ {ο Μ[]ο- 
ἴπ8 61ο /εἰάεγς᾽ ΟΥ̓́ ῬΥθβγίουβ᾽ οἱ νο Οαγο]ι οὗ Βρήηορις. Ὑεί ἴῃ αάάγοβκ- 
ης παπα ΙππιθᾶΙαῦεΙγ α[τοι Ἡθ αρρεα]ς το ἔπεια ἃ8 “Ώϊ5ΠορΒ) ΟΥ ΟΥΘΓΒΘΘΥΡ᾽ 
οὗ {Π6 οπατο] (ας. 28). 

(3) ΙΒ] δῦ Ῥοΐογ, αρρεα]ίπς {ο ὑπ ργαβΏγίοιβ᾽ οἱ {Π6 οαγο]ες 
αἀάτεξβξεεά Ὦγ Ἠῖπι, 1η {6 βα1ηθ Ὀτθαί]λ ΥΡῸ 8. Όλαπι {ο “[Ὁ]6] ιο οβῖοο οἵ 
ΏΙ8ΠΟΡΒ᾽ (ἐπισκοποῦντες) ΜΙ} ἀῑδιπίεγοβίαᾶ Ζ6α] (1 Ρεί. ν. 1, 2). 

(4) Αραΐη ἴῃ ιο ΕἸγβὺ Ἐρίεί]ο {ο ΤΠπιοῦμγ δὺ Ῥαπ], ἴον. ἀθδογῖρίης {ια 
απαβοα{ΙοἩ5 ἴον ἴμο οβ]οο οἱ ἃ “Ὀϊνμορ” (1, 1---7), 6068 Οἱ δῦ 9Π0Ο {ο β4Υ 
π]ιαῦ ἶ6 τοφι]γοά οὗ “ἀρδοοηβ᾽ (1, 8---13). ο πη Κ68 πο ΠΙΕΠΦΙΟΠ οὗ ΡΥΘΕΡΥ- 
65. Τ19 ἴθγπα ϱργοβυγίθγ’ ΠΟΥΘΥΘΙ 18 ποὺ πΠΙΠΟΨΗ {ο Ἠΐπα; {ου Πανίης 
οοσβδίΟἨ ἴῃ ἃ Ἰαῦευ Ῥαββαδθ ἴο 8ρθα]ς οἵ ΟἨτ]βζίαη πϊπΙςίογβ Ἡθ οα]]5 ἴ]αδο 
οΏϊοστς πὸ Ίοησεγ ΄ΡίδΙιορς,᾽ Ὀαὺ ΄ργεβδυγίετβ’ (ν. 17---το). 

(5) ΤῊΘ βαιὴθ ἸάοπίΙβοαίίοη αΡΡΘΑΤΒ 501}} πιοτθ Ρ]αϊπ]γ {οπι {πο Αροβί]ες 
ἀϊῑγθείίοπβ {ο Τζας (1. 5---7); “ΤὙπαῦ ἴποι εἰλου]άςεύ βεὺ ἴῃ ογάθγ {πὸ ἔήησα 
ὑμαῦ αγο πη πρ' απᾶ ογάσἵη εἴάθγς ἴῃ 6ΥΕΤΥ οἵῦγ, α5 1 δρροϊπίοα {μθο; [ἢ 
ΑΠΥ 9ης ο Φίαπιεζαδς, ἴἶιο Ἱαβυαπά οὗ οπο πής, Πανῖπο ῬοΠονίης ολί]άγθιι 
Ίο 41θ ποῦ οΠαγσεᾶ γη] πἰοίοιδησβθ ΟΥ̓ ηγΗΙΥ; {οΥ ἃ δέ5} 0} (τὸν ἐπίσκο- 
πον) πιαβί Ὀ6 δίαπιοίεςα οἵο.) 
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(6) Νου 18 1 οηΙγ ἴῃ {1ο αροβίο]ίο πή]πσς ὑπαὺ ῖς ΙάδπόΙίγ ἵ5 ἔοιπᾶ, απᾶ ἴῃ Ο]ο- 

ῬίβἨορβ απᾶ ρτεςεργίετβ Τ]οοᾶοτο αᾶά5, 
προσεκτέον ὅτι τὸ σὺν ἐπισκόποις λέ- 
Ύει, οὐχ ὡς τινες ἐνόμισαν ὥσπερ ἡμεῖς 
σὺν πρεσβυτέροις γράφειν εἰώθαμεν" οὐ 
γὰρ πρὸς τὸ ἑαυτοῦ πρόσωπον εἴπεν τὸ 
σύν, ἵνα ἢ σὺν ἐπισκόποις ἡμῶν" ἀλλὰ 
πρὸς τὸ πᾶσι τοῖς ἐν Φιλίπποις ἁγίοις, 

σὺν τοῖς αὐτόθι ἐπισκόποις τε καὶ διακό- 
νοις: “Τὸ παιἉδί ϱο οῦβετγοεᾶ ἐμαὺ ἤθη Ί1θ 
ΒΔΥΒ ιὐἱέ ἢ, ἐ]ιε δἱς]ιορς, 1ὖ 15 ποῦ, 88 ΒΟΠ1Θ 
Ῥαγο ὑπουρῃΐ, ἃ ρατα]]ε] {ο οιχ Ῥτασίϊοθ 
οὗ νπΙµηρ /’ἰοσεί]αι τι {119 ε]άςτς 
(1.6. οὐ αββοοϊαξίπρ {ο ο]άθτβ τ ἢ ἐ]ιοπῃ- 
Βθ]τοβ ἵη {πο βαρογβοτίρ6οη, 88 {ΟΥ ἴπ- 
Βίαηοθ Έο]γοαβτρ 4065 ἴῃ υτιάπρ {ο ἴ]θ 
ῬηΠΙρρίαης): “ΤΟΥ Ἠθ ἄοθβ ποὺ πςο ἴ]θ 
ποτά υἱέϊ, ἵπ το[θγθποθ {ο Ἠ1πιβε]{, πηθα- 
Ίηρ οἱ] οι Ὀϊε]ιορ», Ὀπὺ 1 τθίθγθηΏοθ {ο 
αἲῖ ἴ]ιε εαἰπῖε ἐπαὲ ατε αὐ Ῥηϊρρὶ, 1.6. 
αν πο Ῥϊςπορς απᾶ ἆθασοης {]ιαῦ ατθ 
ἐλετο.  Ἡετο 1 Ἠαβνο παὈβί{πἰθᾶ σὺν 
πρεσβυτέροις ἴοΥ συµπρεσβυτέροις, 88 ἴ1θ 
οοπ{θσῦ Β66ΙΗΒ {ο τθαπ1τθ, απᾶ οοττοσοἑοᾷ 
[86 οοτταρύ ἢ ἰσὴν 1πίο ᾖ σὺν ση {88 
Τη. ΤῊΘ Τι8Ηη γοτρῖοη οὗ Τηεοᾶοτα 

ΡΗΠΠΙ,, 

Ἡοψθτες (Βαβαη. Ματγ. νι. Ῥ. 470, δᾶ. 
Μ]1ση) πα]βἰα]θοβαπᾶ «ου {1565 Ἠ156 1881] - 
1ης. ΤηθΙπ{ετρτεία{ίοη ΒΟ ΤΠθοᾶοτθ 
16 οοπηρβ{ῖηρ αΏΡθαΣΑ ἴῃ {1ο Απηζτοσίαιι 
ἨΠατγ; “την ερἰεοομἰθ οἱ ἄἰασοπίδιϐ: 

ηοο ϱ5ί, οππι Ῥαπ]ο οὐ ΤΙπιοίμθο, απ 
πίᾳαο ερἰβοορί οταηό: αἴπητ] βἰσηΙβομ- 
γῇὺ οὐ ἀἴποοποβ απ παϊπὶβίγαραηύ οἱ. 
Δα Ρ]εῬεπι απ βοτίρ]6: ηπ8Π 5] ερίβ- 
οορί5 βοτϊρετού οὐ ἀἰποοπίραβ, αἆ Ῥεζ- 
ΒΟΠ8Β Θ6οταπα βοχ]ρετεί; οὖ Ἰοοὶ 1ρβίπβ 
ορίδοοΡρο βοτιροπάππα θγ86, πο ἄαοραβ 
νο] ἰτιραβ, οτί εί δα Τϊέαπι οὐ Τίπιο- 
ἰπθιπι. Β66 Ῥθ6ἱοΥγ, Ῥ. 239. 

1 Τη τὸν ἐπίσκοπον {86 ἀθβηΙίθ ατγ{ῖ- 
616 ἀεποίθβ {19 ἴΥρο, α5 ἴῃ 2 Οογ. χί], 
12 τὰ σημεῖα τοῦ ἀποστολοῦ, 6οἨ. ΣΧ. {1 
ὁ ποιμὴν ὁ καλός: 566 {86 ποῦθβ οἨ (ἀμ]. 
11 20. 

3 Ἔηο Ιάεπίσ οὗ ἴθ πο {1{165 ἴῃ 
{89 Νου Τεβίαπιθηί 18 στϑοορηΐϊβθα ὮΥ 
ἐμ Ῥοβ]]{ο Βγτίαο Ὑ βίου, πἩΙοὮ οοχα- 
ΥΠΟΠ]Υ ἰταἨΡΙΕ{68 ἐπίσκοπος ὈΥ ΚΑΒΉΪΒΠΟ, 
1.6. ῬΥΘΒΌΥΤΟΥ ος εἰάετ: 566 ολο] ιι8 
4ε ετδ. ΦΥ. Απ. Ὁ. 200. 

7 

χηθη{ οἱ 

Ώοπιο. 



οϑ 

Ὀιουθηῦ 
τιβᾶθθ 1η 
Ίσπα ιβ 
απ ῬοΙγ- 
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ΤΡΙΡΤΙΕ το ΤῊΝ ΡΗΤΗΣΡΙΑΝΡ, 

ϱε ΟἸεπιοπέ οἱ Βοπιθ πτοίο ΡχοῦαβΙγ ἴῃ ὑπ6 Ἰαϑὺ ἀεοαάς οἵ {116 βγξ5ύ οοπῦαῦγ 
απά ἵπ Ἠΐ Ἰαηριασθ ἴ]ο {6 απο ΑΜ] οοηγεγἠρ]θ. Βρεακίπς οἳ {νο 
ΑΡΟΒΙΙ6Β 119 8α75 ὑπαῦ “ργουο]ίπρ ἴῃ ΘΥΟΥΥ ΘΟΧΠΌΥ απᾶ Οὐ (κατὰ χώρας καὶ 
κατὰ πόλεις) ΌΊιογ αρροϊπἑεά ὑλιοῖν βτού-{ν1ζ5, Ἱανίηρ ὑοσίοά ἶοπι ὮΥ Όλο 
ΑΡίχϊ6, {ο Ῥο Φύκλορς απᾶ ἆοᾶσοπα ο) ὑμθη ὁλαῦ αποι]ά Ῥε]ίογο (μελλόντων 

πιστεύειν) ὃ 42. Α 11{016 Ἰαΐατ, τοίοττίης 6ο ιο ἀῑδοιφαπίδοά εἰαῦθ οἱ Όλο 

Οοτἰπέλίαπ ΟµανοἩ, Ἰο αάάς, “ΟΌΥ Αροβίθς που μτοιρ]ι οὐ ]μογά «6818 

Οηῖεέ ὑπαῦ ἐἶιογο που] 6 βἰτῖίο εοποσγπίης 86 φα μουν (ἐπὶ τοῦ ὀνόματος) 

οὔ {π6 δίεμοργίο᾽"..." 6 5Πα11 ποιὰν πο β]σ]ό σα] 1 τὸ οἸοοῦ ἔγομι ὑῃθ δὲ- 

αλοργίο ἴιοβο πὸ Ἠαγο ργεβοπίοά ἴιο οΏογίησβ (δῶρα) απΏ]απιθαβΙγ απά 
Ἰο[1σ. Ῥ]οβθοᾶ ατο ἴ]ιο 2ΥεΘΟΨίΟΥ8 0 ἈαΥθ 699 Ὀείογο, Ί/Πο89 ἀερασζαχθ 
Ίνας ογοππθᾶὰ γη] ἔγαϊῦ ἀπ πΙαίΙΥΟΘ (οἵτινες ἔγκαρπον καὶ τελείαν ἔσχον τὴν 

ἀνάλυσιν) ὃ 44. 

ΤῊΪ5 ἰ5 πο Ἰαδὺ ἱπβίδμοο οἵ ἰὰάσπυιβοαίίοη. ΙΟ ὑμ6 οροπίῃρ οὗ ἃ 
«οοοπᾶ ΟΟΠ ΤΥ ἃ ΠΟ ῬΗΓαβθοΙοσΥ ὮερίΠβδ. 1Ιπ μο ερἰδ]ο8 οἵ Τσηα- 
ὑἷας ὑπ6 {θ6υπβ αγο υϑοᾶ ἴῃ ὑμῖν ΤΟΥ͂Θ ΠΙΟΔΘΓΏ 8ΕΠ86Οο. 1Ιπ Ἠῖ6 Ἰοῦογ {ο 
Ρο]γοατΡ.(ὅ 6) Ίο ν]έας: «(νο Ἱιεσὰ ἕο ο Ὀϊβίιορ, ἐαῦ ἄοά 180 ΠιΥ οἷν 
Ἱθθά ἰο 7οι. 1 απι ἀργοίοά (ἀντίψυχον ἐγώ) ἴο {μοβ Ἠ]ιο απο ορεά]επύ {ο 
{π6 ὈἱβΠοΡ, ο ΡΥοβὈγ{6ΥΑ, {ο ἀ64ΟΟΠΒ (τῷ ἐπισκόπῳ, πρεσβυτέροις, διακόνοις). 
Έ]ο Ρἱ5ορ 15 αἱ γαγς βἰπο]οά οαύ Ὁγ Οδ ΤΙ{οΥ, 38 ο ολ]οί οίῆοςογ οἳ ιο 
Οπατομ1, 9ο αροπέ ἴῑιο β4Π1ο {πιο Ῥο]γοατρ, υπ πς {ο ὑμ6 ῬΠΙΙρρίαπς, 
σἶγοβ ἀἰγοσίίοις ο ὑπ6 ὤεασοπδ (δ 5) απά ἴλο ϱγεδυγίογε (ἢ 6). Ἠο 8180 
Ῥοσίπ 16 Ιοῦδον, «Ῥο]γοαιρ απά ὑπὸ ΩΥοςῦγίογ ὑμαῦ ατο πα πι αι 
01 Τουτὶ οὗ αἀάγοδς πιαΥ Ὀο οοαρ]αᾶ {ο {αοῦ ὑ]ιαῦ ὑπο νυ] 15 ἀῑδίποῦιγ 
οα]]οᾶ “δέδλορ οἵ πιγτηα) Ὦγ ΙσπαῖαΒ (οἴμο. 1Π15.). 

'Ῥονγαγ 5 Όλο οἶοβο οὗ πα 5εοοπᾶά οθπῦατγ {μα οτἰσίπα] αρρ]ϊοαθῖοτ οἵ 
ἴἶιο ἴοτηι «ΡΙ6ΠοΡ᾽ Β66ΠΙ5 {ο Ἰαγο Ῥαβδοά ποῦ οΠΙΥ οιῦ οὗ 86, Ὀαὺ αἱριοβῦ 
οαὖῦ οἳ ΠΙΘΠΙΟΥΥ. 80. Ῥ6γ]αβς Ὑθ ππαΥ αεοοιπῦ {οΥ πο οχρ]απαῦίοα γ]]ο]ι 
11θηθοιις οἴγος οὗ ὑπ Ἰποίάεπό αὖ ΜΙευα5 (Α οἵβ αχ. 17, 28). "Ηανίπς οα]εά 
{οσού]ου ὑμ6 δίϑλορς απο ϱγοςὐγίογς πο ΤΟ ΓΟ ἔοι Ἡρ]θδαςδ απά ἐλ6 οὐ 67 
ποὶσΠϑδοιγίηγ οὐίοδ Βαῦ ἵπ ὑπὸ {οατίἩ οοπθινν, θη ο {αἱποιΒ οἳ 

ιο Ιᾶρη- Όλο ΟΠατοἩ Όοραη {ο οκαπιῖπο ὑΠ6 αροβδίο]ο τουογάς πλ ἃ Ἠ1οΥθ οπ(]- 

εἰν Ῥτονοᾶ σα οσθ, ἴἸ6γ δὖ οἱἱοθ ἀοἰοοίοά ο ἴδοῦ, 
ὈΥ Φο1οπ16, {8 Φ6γοιπο, 

Νο οπο βἰαίος 16 ΠΠΟΤΘ ο]δατ]γ 
έΑπιοπς {ο αποϊοηϊβ, 11ο Βα 8, “ὈϊδΠορ5 απά ΡΓ6βὈγύθΓ5 ἃ. 

ἴ]ιο εα1ηθ, {ΟΥ ἴμο ὁπ6 15 ἃ ὕθυπι οἵ ἀῑσηίῦγ, με οἴπεν οἵ ασοῦ Τηο 
ΛΡροβίϊο Ρ]αίη]γ Βμονβ, Ίο τυὶῦθβ ἴῃ αποὔῦμου Ῥ]αοσο, “ὑμαῦ ΡΥΘΕΏΥ{ΘΥ5 ΔΛ Όιο 
586 85 Ὀἱ5Ἡοβς...Τ6 15 γουθά παοβύ οἰσατ]γ ]ιαί Ῥίδπορθ απᾶ ῬΥΘΒΌΥ ΘΙ Β αγ 
{16 5δηι6 3. Ασαϊπ ἴῃ ἃ ὑμίγᾶ ραβδασο Ίο 58 5 “ΠῚ ΔΗΥ͂ οπθ ΟΠΙΠΙΚΒ {Π|0 οΡΙπΙοἩ 

Ἰοᾶξα οἳ ἐμ α]ἐεγοᾷ τα]πο οὗ {86 ἴθγπῃ. 
Αὐ 811 δυθηΐβ [Π6 6419 ϑοοοιχῦ Ἠ85 ῬΘΘΠ 
ρίνει ὈΥ ΜΥΪΘΙΒ ΠΟ Ἰἰγθᾶ ἴῃ ἃ ΤΙΟΤΘ 

1 Βοϑίᾷθβ {π60 ραβ5αρος αποἰεᾷ 1π {ο 

ἰοχί 566 Ροΐγο. 5, Ἠγ]ιεδ.2. ΑΙ {8686 
Ῥβ8ββασε65 816 {οτπᾶ ἴῃ {πΠ6 Βγτῖαο. Τ1θ 
βΒποτίαγ ἄτθεῖς {οθπβ Ὑγ ἢ Τ6ΙΘΤΘΊΘΘΒ Το 
ο ῬίβΊιορ ας οἰι]αί οἴοου οἵ ἐπ ΟΠπτοἩ. 

3 Ίνθη. 111. 14. 2. Ἠϊ8δ εκρ]απαίῖοη 
οὗ [86 Ιποιᾶρηῦ Ίας Ώδεη οἩατρεᾶ πα 
ἀϊεποπορίγ, θα 1 Κηον οἳ ποῦμῖηρ {ο 
1αββιῖσ πο] 8 μαῦρο. 15 που] αΏρεατ 
ἃ ΥΘΙΥ παίιγα] βοϊαίίοι οὗ ἃ αἰ Πα, 11 

16 πτ{{οΥ δα οπ]σ απ 1 !δυϊηοὲ Κποῦ- 

οτϊθῖοα] ασθο; 6.5. Ῥούίοσ, Ολλιγοῖ, ἄουσττι- 

πιεπί ο. 111. Ῥ. 115. 
8. Ερϊοϊ. ᾿χϊχ(τ.Ὁ..41454., ο. Υα1]ασβ!). 
4 Ἡρϊεί. οχ]νί (1. Ῥ. 1οϑ1) “ Θαῦτῃ 

Αροβίοϊαβ ρογβρίοιο ἄοσσαί Θοϑἄθυη 6556 

ῬγθβΏγίθχοβαπο5 6ΡΙΡΟΟΡΟΡ᾽...' πιαπιί[δ- 

Εἰθκίπιο οοπιργοὐαίέωχ θππᾶςπι 6959 ερῖς- 
οορατη αξᾳτιθ ρτθδῦγέοσατη.) 
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Όιαῦ πο ῬΙβΙΟΡΒ ἃηα ΡΓΘΔΡΥΙΘΥΑ αγο ὑΠ 6 84Π16, {ο Ὀ6 ποῦ {Π6 νῖοι οἱ ιο 
Βοπἱρέανθς αὖ ΤΥ οὐ, Ἰοὺ ΠΙΠ αὐπᾶγ ἴμο γογάς οὗ 0Π6 αροβί]ο {ο ἴμο 
ῬηΠρρίαπβ, απά ἴῃ δαρροτύ οὔ 8 νίθιν ο α]]ασοβ {ο βουϊρύσγαὶ Ργουίβ 
αὖ στοαί Ἰοπσύμ. Βαΐ, ὑποαρῃ Ἠπογθ ΓΙ] ἴἶναπ Οὔ ον ὙυγΙ{θΥ5, Ίιο 15 Πατᾶ]γ απᾶ τοοος- 
ΤΟΥ͂Θ οχρ]οῖθ. ΟΥἁὨ Ἠ15 ΡγοάςοθββοτΒ ο Απιζιοσίαη ΗΙ]ατΥ μα ἀἱδεοτηοά Ὠϊδοά ὮΥ 
Όιο βατηθ ὑγαῦ 2, ΟΕ Ηἷβ οοπθπιρογαγίθθ απιᾶ ΒΙΙΟΟΘΒΕΟΥΕ, ΟΠΥΥΒΟΒίΟΠΙ, Ῥοἶα- ο. σα 
βίας, Τηοθοάοτο οἵ Ἰζορβαοβίία, Τ]οοᾶοτοῦ, 811] αοἰκποπ]εάσο 199. Τ]μας ἴῃ τγείξουσ, 
οΥετΥ οπο οἵ ὑῃ9 οχίαπύ οοπηπηθηί{ατί6ς ΟΠ. {Π6 αρὶςί]ος οοπ{αἰπίης ἴμο οταςσία] 
Ῥαββασθβ, π]είπεν (γεδεἷς ος Τιαθῖη, Ῥοαίογο ἴ]ιο οἱοδο οὗ ὑπὸ ΑΠΙΠ οθηύα1γ, 
ὑμῖς 1ἀθηθν 18 α[Ἠγπιθά, Τη {ο βιοοθρθᾶῖησ ὩΡῸΒ Ὦϊ9μορς απἆ Ῥορος ας- 
οερῦ ο γεγάϊοῦ οἵ δῦ ᾖαγοπιο πηλοαί αιιθβθῖοη. Ἰὔγοη ]αΐο ἴῃ {ῃ6 πιθᾶ]- 
ϱογο] ροτῖοᾶ, απά δὲ ιο οτα οὗ ἴ]ιο το{ογΠιαΒΙΟΠ, ὑπ6 ]αβέῖοο οἱ Ἠῖ5 οὐ ὑϊοίϑηι 
ΟΥ᾽ [8 βαπούϊοῃ οἵ Πἱ8 ΠαΠΙΘ οα11168 {ο σεπεγα] βι/ῄγασος οὗ ἐ]αο]οσίαιςα, 

Ί7ιο πιεαπῖπο οὗ Ῥγωίογζιπι) {γι 1. 13. 

Τ]ιο νου ργαἑοτίαπα) 5]ΡῊ 165 Ῥγορου]γ (1) «Το σοπογα]”ς ἰοπί, “(6 Οοπιπιοη 
λολά-αιαχίςτΒ ἴῃ ἃ σαπρ» Έτοπι {18 ἴὖ ρϑίβ οὐδοῦ ἀθτ]νοᾶ παθαπῖησς : παθαπίης» 
(2) «Το τοειάρποο οἵ ἃ ΡΟΥΕΥΠΟΥ ος Ῥήπος 6.5. Αοἱβ κκ, 35 ἐν τῷ τς ἢ 
πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρώδου (Λ.Υ. “)πιαρτηθηῦ 1ια]]3), Ματ]ς χν. 16 ἀπήγαγον αὐτὸν νικά, 
έσω τῆς αὐλῆς ὅ ἐστιν πραιτώριον, 4οία ΤΠοηϊῶ ὃ 3 πραιτώρια βασιλικά, ὅν. 
ϑαΐ. Χ. 161 “βοάρὺ δὰ Ῥτοοσία τοσῖδ Το νύν}, σα δοαρ. 8 3 “50105 ἴῃ 
Ῥχοβύογίο Απο οἷο (3) ΄ΑΠΥ βρδοίοιιβ υ111ἃ ΟΥ̓ ρα]ασο’; σαν. ϑαΐ, 1. 75 
“ου παϊηῖρας ἀερεπὸ Ἠοτίοῦ Ῥγοοίοτία ἨΙΟΠΡΩΡ; αοίοῃ, Τἱ06Υ. 39 “7αχία 
Τεγγασίπαη ἵπ Ῥτοβίογίο οἱ βΡοΙαΠος» ΠΟΘ ογαῦ Ἱποσπαπίο ο0) (6οπΙΡ. 
Οείαο. 72, (α1ἱφ. 37), Ἡρϊοῦ. .1)ὲ58. 111. 22. 47 οὐ πραιτωρίδιον ἀλλὰ γῆ µόνον 

κ.Τ.λ. 

Μο απο] {ου ἴπο σου ϱεποτα]]γ. [Ὁ τοΏ]αἩΒ {ο οηᾳισο, σ/]αῦ 86Π5Ο Έχρ]απα- 
ἵν που]άἀ ῬτοραβΙγ θαι, ὙΠΘῚ αβοᾷ ὮΥ ἃ ῬΘΥΒΟ ΓΙ πο {γοπι ΊἨοππο ΠοἩβοξί]μθ 
απᾶ ερεα]ίπσ οἵ {π6 οα15ο πο] Ἡο αἀγνοσαίαοὰ αξ Ὀοσσιιίης πον «{π ὑπὸ να ὩΡ 

ΠΑΡ η : 811], 
π]ο]ο οἵ ὑπ6 Ῥγορύοτίαπη, ΒΘΥΕΓΑΙ ΑΠΒΝΟΙΦ Ἠαγο Ῥεου οίνου {ο {815 απο8- 
ὑϊοη. 

(1) «Το Ἱπιρεγία] χοδιάσποο οἩ {πο Ῥαϊαύίμθ.᾽ Βο ος Ἐπσ]ϊς]ι Ὑδυβίοη, (1) Τ19 
{ο]]οπίπς ἐμο ἄγθοῖς οοπιπιθηθαίογ. ΤῊ ΟΠεγβοβίοπι, «Τ]ογ 81] (τέως) Ῥ8]860. 
εα]]εᾷ πο ραίαοο ὮΥ {18 παπο ΑΘΙΠΙΙΙΑΥΙΥ Τμοοάογο οἵ Μορβιιοβυϊαῦ, 

1 ᾖἆ Τί. Ἱ. 5 (στ. Ρ. 605). ΤΠμοεοᾶοτο οὗ Μορβαεβέῖα οἳ ΡΗΙ]. 1, τ, 
2 0η ἘΡρ]οβ. ἱν. 11. Βαυαὺ ο 15 Ἠατᾶ]γ ΤΊ. 1. 7, απᾶ ο5ρεοϊα]]γ οη τ πι, 11]. 

οοπβἰβίαπῇ 1 Ἠϊπαδο]ῇ, Οἱ τ Τίπη. 11]. 
8 Ὦθ τθοοβηῖβθΒ {19 Ιάεπδίγ 1655 α}5- 
ἀπο]; οἱ ἘΗΙ]. 1. 1 (606 α,οτο, Ρ. 97, 
ποῦς) Ὦθ ΙΡΠΟΤΘΒ 16: ὙἘ116 οἩ Τ14. 1. 7 19 
Ρ45868 οτοχ {πο βαῬ/]θοῦ ση μοι ἃ νγοτᾶ. 

ὃ Οµχγβοβίοτα οἳ ΕΗΙΙ. 1. τ (οι τ Τήπη. 
11, 8, ΤΙΝ. 1. 7, 80 15 ποῦ 50 ο]681) ; Ῥε]α- 
ΒΙΠΗ͂ οη ΡΗΠ1. 1, 1, 1 Τ τὴ, 11, τα, Τι.1,}..; 

(π]ατο {1ο πικί{ου 15. {π]]γ ἀϊδοιβεοα); 
ΤΠοοᾶοτοεί οἨ ΡΗΠ1. 1. τ, 1 Τίτη. 111. 1 ϱη., 

τα. 1. 7, ΤοΠοπίτπρ ο]οβε]γ ἴῃ {ο 568 085 
οὗ ΤἩθοᾶοχθ. 66 4ἱβο Απιπιοηϊας ΟΝ 
Αοΐ5 ΣΣ. 25 1η ΟΤαπιϱγ’Β 6αΐεπα, Ῥ. 337. 

4 Τιαΐογ απ{λοχῇθβ ατθ ρτοη ἰὴ 
ἄ1εβε]εχ ΠΚίγε]ιεπφεδε]. τ. ῬΡ. 1ο5, τού. 

ὅ Τη Ἠλγηη. Ματ. ΟΡ. τι. Ῥ. 492. 

Ὅ αν 



1ΟΟ 

ΟἸ]ούϊοι 
το 1118 
ΙΠΘΑΠΙΩΡ. 

Νο Ἱη- 

βί8ηοθ οὗ 
{1118 ΒεΠΡ6. 

ΠΡΙΡΤΙΕ Το ΤΗΕ ΡΠΠΙΓΡΙΑΝΕ, 

“ὙΥμαὺ νο ατο ἴῃ πο πεῖ οὗ οα]]]πς πο ρ8]ασς, Ίο 68118 116 ρταςὐογίαπα. 
Τ]οοάογοεῦ σἰνίπσ ἐἶιο 5απιθ πιθαπῖπς 8.418, ΄ Τό 15 ρτοῦαβ]ο ὑπαὺ {πο ρα]αοθ 
Ίνα8 50 οα]]οά αὖ ὑ]λαῦ πιο] Τήῖς ἹπθεγρτείαίοἨ, πΏΙὮ Ἠας {ο αάγαι- 
ίασο οἱ Π]αδίγαθίης ἴἶιο ΥΘίΟΓ6ΠΟΘ 0ο ΄ 05.1 Ἰοιβο]ιο]ά) αὖ ὑῃ6 οἷοβθ οἳ 
106 ορϊκί]θ, 15 πας αΏἱγ αἀνοσαίεά ὈΥ Ώεαη Μετίνα]ο3; “1 {Πο ΡγογίποθΒ 
ὍΠ6 ΘΙΠΡΟΥΟΥ 188 ΚΠΟΝΗ, ποὺ 48 ῬΤΙΠοΘΡΒ, Ὀαῦ 48 Ιπρογαίογ,. 1η πάσα, 
σονογπθά πιοτο ΠηπαθᾶΙαἴ6]γ Ὦ Επι (Ἠγοιασ] πο Ἱπιρογία] ΡΓοσιτα{οΥ5, Ἠθ 
ποπ]άἀ Ὀ6 110Γθ6 οχο]αδίγαἰγ χοσατἀὰςᾶ 5 α ΙΠΙΠδατγ ομ]θεξ, ΤῊΘ εο]άΐ6ν, {ο 
πἩΟΠι 1ο Αμοβίϊο πας αἰίασ]εά τὶ ἃ οαίΏ, νου βροαα]ς οὗ Ἠϊπα ἃ8 Ἠ]8 
ροηθγαΙ. ον Ῥαπ] αξκεᾶ υπο οοπίατίοη ἵπ μαῦρο οὗ Ὠΐηι, “ Υ ΠΘΥΘ βΠα]1 
[6 εοπβπεὰ αὖ Βοπιο 2’, Π6 δου που]ά Ὀ6, «Ιπ ἴπο Ῥγορύοτίαη) οὐ 
ει οιαγίθυ5 οἵ {Πο σοηοτα]. ὙΠΘη 164, ἃ8 ῬοΠαβρ5δ Ἠθ παΒ, Ὀείοτο ὑῃ9 
οπ1ρογογ’ς ἐτίραπα], 1Γ Ἡο αθ]οά ιο αἰὐζοπάίπς ριατά, ΄ ΒΟΥ απι 1 1), αφαίη 
Ίου ποι]ά τα6ρ]γ, “ [πα ὑπ Ῥηοροτίαπι Το ΘΠΠΡΕΓΟΣ α8 Ῥτοῦεοίοᾶ ἴῃ Ἠ]5 
Ρα]αοο ὈΥ ἃ Ὀοάγ-σπατᾶ, Ιοάσοά ἴῃ 108 εουτῦ ἃπα βἰαπάϊΐπσ βοηίτγ αὖ 105 
ραΐῦ65; ἅμα αοοογάΙΠΡΙΥ ύΠαγ γεοδϊγοά ἴ]ιθ παπιο Οἱ ΡΓοΡΌΟΓΙΑΠΡ.” 

16 15 ἨαταΙγ ῬγοραξΙο Ἠούπεγος ὑμαῦὺ ἴῃ 6ο ΘΚΤΙΥ ασε οὗ ὕμ6 οπιρῖγο 
ἴμο {6ο]ίησς οἵ Ἡοπ]απ οἰπεπβ σοῦ ο ἴαβ οιίτασθά ὮΥ πο δαορύϊοῃ 
οἵ ἃ ἴθτπι πο Ἱπιρ]θεὰά ὑπαῦ ιο Ίπετο ὉΠΟΥ͂ ἃ ΠΠ (αγγ ἀθβροῦίβηι, ΤΠ 
πο ἆαγς οὗ 6 τεραβρ]ο ὑπ 6 οοηβαἰδ ποιο τοφπ]γοά {ο Ιαγ ἆοππ {λαῖγ 
ὁπιρογίαπηα) ψλίποιῦ {Πο πα] απά ο αΡΡθαΣ ἴῃ ὑῃ9 οἵῦγ α8 οἰγί]αηδ. Απά 
υπάςθχ ο θαχ]γ 0599418 ἴμο ἤούϊοη οἵ ιο τερυΏ]ο γγὰβ οαγθ/[α]]γ σααχᾶάσα, 
ὑοιρ]ι ο τα! Ἰαά οεαςεᾶ {ο οχἰαῦ. 1 16 Ῥο αγροά ἰπαῦ {π6 παπηθ 
νὰ οοπΏηθά {ο {πο φο]άϊοις (48 Ώεαη ΜοτίναΙἰθ 8Β66Π16 {ο βασσο»), 10 15 
ἀϊθ]ου]έ {ο «οποθῖτο ΨΥ δύ Τατ] α[ίθν βοΥεγαΙ πιοηὐᾖθ’ γοδἰάςποῬ αἲ Ἰοαβύ ἴῃ 
Ἐοπιο, ἀπτίπσ ΨΙοἩ ὮἩθ πιαςύ Ἰαγο παχοά γη δι γαγ]οιβ οαβςο ΟΕ ΠΙΘΗ, 
εΠοι]ά Ἰαγο εἰπσ]οά οαὖ {118 εχοερύίοπα] ἴθτη1, οβρθοίαΙΙγ που πὶ ϊπρ {ο 
ἀῑδίαπό οογγεβροπάθηίβ. 

Βαυὺ π]αίθτος ΠΙαΥ Ῥο βαϊᾶ οὗ ὑπ α γίογί Ῥτοραβϊαζγ, 16 15. α Γαία] 
ο,]ασθίοη ὑαῦ πού ἃ βἶπσ]θ Ιπβδίαποθ οἱ 05 πβασο Ἰας Ὀθεπ Ῥγοάποθά. Τ]ο 
Ἰαησααρο οἱ ἴπθ γθοὶς {αἴμαιβ αποϊθά 4Ώογθ ΠΟΠ ἰ]λαῦ ὑποὰρῇ {ποτ 
αβδιπιθοᾶ πο ποτά παιαβδῦ πᾶν Παᾶ ὑΠ15 πιεαηῖησ αὖ απ Θαγ]6Υ ἀαΐο, 16 88 
οοτὔαΙπ]Υ ποὺ 8ο ἩΊ1θη {Π6Υγ ὦηοίθ, 1116 ργοροτίαπι) 15 ἃ Πεαπεπί ἀθβῖσ- 
παθίοη οὗ «ρ]οπάῖά νΊ]]ας, ψ]ιθίπετ οἵ ὕΠ6 6ΠΙΡΕΤΟΙΒ ΟΥ Ο0Π6ΥΓΒ, α αγ {ΓοΠΙ 
Ἠοπιθ, ιο Ἱπιρετίαὶ Υθβιάθηςθ οὐ {61ο Ῥα]αῦίπο 18 ποῦ οὔθ 5ο οα]]οάδ. 
Ἰπάροᾶ ἴλμο ποσὰ 866Π15 {ο Ἰατο βαρσθβίθᾶ ἰο ἃ ὮἩοπιαῃ ο Ἰάθα οὗ α 
οοιωηίγ} βοα0. Τας θη Ῥαοϊίας απἀ Βαθίοηίαβ αγθ Το]αῦίησ {Π 6 58:16 
ονοηῦ, ἴἩο 016 11868 ΄ν]]]α,) {π6 οὔ]αγ ΄ ργορύοτίαπι/ 6ο ἀθδογῖρο Πο 5οοπθ οἵ 
{ο οοοΙΙχοηΏοθ”,. Ἠεπορ Ἐογοθ]]ϊπί νῦν τὶσηυ αρρτθοϊαίοη ἀθῄπθἈβ ὑπ 
γα, «55468 ε]εσαπί]ογο5 ΟΥ̓Δ ΟΣ  ΘΒα 16 τη) αργῖς οκβἰγαοίορ εὔ γ]]]α ᾳπθθᾳαθ 

1 Ἠϊβ ποτᾷβ 816 τὰ βασίλεια γὰρ 
πραιτώριον προσηγόρευσεν" εἰκὸς δὲ ὅτι 
καὶ οὕτως κατ᾽ ἐκεῖνον ὠνομάζετο τὸν και- 

ρόν᾽ ἀρχὴν γὰρ εἶχεν ἡ ῥωμαϊκὴ δύνα- 
στεία. 

2. Ηἰδίοτι οἱ ἰ]ιο Πνοπιαπθ νι. Ὁ. 268. 
ὃ Τη ΈἨ]εσοη ἄε Τιοπφσυ. ὃ 4 ἐκ Σα- 

βίνων ἀπὸ πραιτωρίου παλλαντιανοῦ, 8 
Ῥα]αοο οἳ [68 ΘΙΩΡΕΤΟΣ 1η {πο βαῦΐπθ 6ει- 

ΣΙ{ΟΥΥ 15 τη. Παλλαντιανὸς Ἠςτο 15 
οχρ]αῖηεᾶ ϱΙπιρετία] ὁ08βατεαπ᾽ ὮΥ 
Ῥοτϊποπίπβ ἄε Ῥγάίογ. Ὁ. 252, 88 11 ο0Ἠ- 
ηοθοἰθᾷ ψ1}} παλάτιον (οοΠ1Ρ. Ώῖοη 0858. 
1, τόαποἰθᾷ αΏοτο 1 {Ποθίοσῇ); Ῥα0,Η]κθ 
Πιογέΐ Ραἰἰαπέίαπἰ, τιπθ δὴ 15 ἀοαι 1655 
ἀοετινες ἴτοπι 105 {ΟΥΊΠΘΤ ΟΠΠΙΘΥΡα]185: 566 
Ἐγιθρᾶ]ᾶηάετ ΦἱΜεπβεβο]ι. ΤΟΠΙ8 1. Ῥ. 08. 

4 Ταο. Αππ. ἵν. 50, Βαεῦ. Τΐδεγ. 39. 
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πΙΙΠΙΠ]θ ταβίσα, γα] τί] ραγς ΠΟΌΪΠΟΥ οὖ οπ]ίῖου ὉΔῚ ἀοπαϊηϊ, /αβέἱσαγἑ σΊει 
ἶδαί, πιοταπύατ.. Ίπ ΏοΠπιθ ἰδοῦ ἃ ρταοτίαπι” ποιά ποῦ Ἰανο Ῥοει 
(ο]εγαίεᾷ 1. 

(2) Ίο «ρτα οτι 15 ποὺ ιο ἱπιρογίαὶ ρα]ασο 10β6]ῆ, Ὀτῦ ιο ργρ- (2) Τηο 
ἰοτίαη Ῥαχτασ]κ5 αἰζασ]λαά ἐλοτοίο. ΤῊ 8 ἱπέογργείαθίοη 15 ΟΡΘΗ {ο ΠΙΑΠΥ οὗ ΠΕ ΟΕ 
ἴ]α οὈ]θσίίοπβ αγσοἆ ἀραϊηβῦ ὕ]ιο {ΟΥΠΙΘΥ. Μοτσοτος 16 15 εᾳια]]γ ἀθβυϊθαῦθ Ῥρ]ωμπο, 
οἵ ααὐ]οχ{γ. [ἢ ἃ ρ8βδδασο οἵ Πίου Οαββίας ἱπάσοά (Π, 16) ὑπετο Β6ΟΠΙΕ {ο 
Ὀδ πιοηθίοπ οὗ ἃ Ῥγορογίαπι) ΟΠ {ο Ῥα]απθ; καλεῖται δὲ τὰ βασίλεια 
παλάτιον...ὅτι ἔν τε τῷ παλατίῳ ὁ Καῖσαρ ᾧκει καὶ ἐκεῖ τὸ στρατήγιον εἶχε. 
Ηοτθ στρατήγιον 15 ἀοα ύ]655 ἃ τοπάθτίηςσ οὗ ὑπ6 ]μαῦῖπ 6 ργορύοτίαπα”; Ῥαΐ ο 
ΒΘΠ56 18 Παγαά]γ Ἰο08]. ΑΒ. {18 ρ8ββ8ᾶδο βἱαπάβ αἶοπο, {πο πογάβ ποι]ά 
ΑΏΡθαΥ ο ΊηΘαΠπ ΒΙΠΡΙΥ ὑμαῦ ο ΘΠΙΡΘΤΟΓ Μὰ8 βατγοιπᾶςά Ὦγ 5 Ὀοάγ- 
συαγἀβ απἀ Ἱκερῦ βἰαΐο ἂ5 ἃ ΠΙϊΠίανγ ΟΟΠΙΠΙΔΠάΘΣ. ΤΗΙ8 Ἰαησπασο, ἐποισ]ι 16 
νου] ἃ ῬτοβαῦΙγ πᾶν Ῥθ6εη ἃγοϊαθα ὮΥ ἃ οοπΘΠΙΡΟΤΑΙΥ, παβ ποῦ ἴῃ 1056] 
Ἱπαρρτορτίαίθ θη αρρ]ιοά {ο Αὐραδύαβ, οὗ π]οπι Πίοη 15 Βρθακίηρ, Ῥο- 
{0Υ9 ἴ]ιθ Ῥτορύοτίαπ πὴ γγὰβ Ὀπ]]6, απά θη πο Ῥατγαςίςϐ αὐίασ]ιθά {ο ἴο 
Ρα]46θ Ίπετο 801] ὑπ6 Ἠααά-απατίει5 οὗ Πο Ῥγορίοτίαηπ ριαγάςΣ Αὐ αἱ 
δυθηΐβ, 1 ργοροτίαπα᾿ 9ΥοΥ δα Ηῖ5 Β6η86, 1 οαπ Πατά]γ Ἠαγο Ώ6εῃ πιθαηύ 
ΡΥ δὺ Ῥατ] Ἰεγε; {ΟΥ ιο οχργεβδίοἩ " ἐλγοιι]νοιά {π6 Ῥτορίοτίαπα,) ἴῃ ϱ0Π- 
ποχίοη ἢ μο οοπ{οσύ, ποπ]ἀ Ὀο ΠΊΟΙΙΥ οιύ οἵ Ῥιαος ἴῃ ταίογοποθ {ο 
ὃ. 8806 80 Ηπιίας, 

(3) Τὸ ρτεαῦ οαπηρ οἳ ιο ργοῦογίαπ 501 1678 18 8ο ἀθεσπαίθά. ΤΊΡ6- (3) ΤῊΘ 
τῖαβ οοποεπίταεἁ ἴμπο οο]ιογῦβ ῬγογίοαδΙγ βοαὐύογοά πρ απᾶά ἆοπη {πο οἵγ ῬταίοτίαἨ 
(Ταο. 4ππ. ἵν. 2) απὰ οδαὈ]ϊδεά πεπι οαὐβιάθ ἴπο Οο]πο ραΐθ αὖ ὑπ «33Ρ. 
Νοτίι Ἐαδί οὗ ὑπο οἱγ ἵη ἃ ρογπιαπθηύ 6ΑΠΗΡ, ΊΥ1ΟΒΘ ταΏραΓῦ8 οαη Ὀ6 ἐτασεᾶ 
δῷ ἴπο Ῥτεδεπέ ἆαγ, Ὀεῖηςρ επιροάἆάθά ἴῃ ὑπ Ἰαῦου πα] οὗ Ααγο]ίαη. 1 
ἑρτοβοτίαπι ᾿ Ἠθγο 88 ἃ 1008] Β6η86, πο οὐμεγ Ῥ]αος οουἹᾶ Ὀ6 80 ΠΟῪ ἀεξῖς- 
παἰθᾶ; ἴῸΓ 88 0Πῖ5 οατὴρ παβ8 πηλού πο Υα11Β, ὑπ 6. ἴθυπι 80 δρρ]1θα ποι]ά 
σῖνο πο οἤθπορ. Ῥιαΐ υπ] πιθαπίησ αραίη ]α6ἱ5 εχίεγπα] δαρροτύ. Τὸ τηϊρηῦ 
Ἱπάεοὰ ὃ6 αγριαθᾶ λαῦ 5 ὑπὸ ἀτεεῖίς οαιἱγα]οπῦ 0ο ΄ῬγορίθοῦαΒ Ῥγορίοτίο ) 
18 στρατοπεδάρχης, :ἴλθ οοππιπαπάοτ οὗ υπο οαΠΙΡ/ Όλο ουΠΙρ 10561 ποα]ά 
Ῥο ἀθβὶίρπαίθοά ΄ρτοροτίαπι’; Ραΐ, ἃ8 ἃ απθβδίῖοῃ οἵ Γαοῦ, πο ἀθοίδίγο ἵῃ- 
Βίαποθ οὗ ὑπ18 56η86 15 ργοάποθα Τ]ο οαΠΙρ 18 βοπιθῖπαθς οα]]οά “ οαδίτα 
Ῥτορθοτία ” (ΡΙΠ. 7. Η. 111. 9), Βοπηϑύϊηιθβ ΄ οαβύγα Ῥυθθύου Δηογη ) (180, 7186. 
1. 3), οπο0θ αὖ Ἰοαδῦ “ οαβίχα Ῥγοροτϊ) (1.6. ῥγϑϑίοσ!, ΟΥ̓Θ]]. 72.807. 21); Ῥαῦ 
ΏΘΥΟΥ “ Ῥγϑούου τη." 

ΑΒ. Δ]] αὐνοπιρίβ {ο νο ἃ Ἰοσαὶ 89Ώ59 ὕο ΄Ρτορίοτίαπὶ” μας [81] ΓοΥ 
παπό οἳ ογἱάθησο, 16 θπΙαίΠΒ {ο ἀἰδοογογ 8ΟΠΙ9 οὔμογ Βαϊ Ὁ]6. πιοαμίης, 
ΨίοΏ ἵ8 ποῦ ορεη {ο 018 οῬ]αοῦίοῃ. 

(4) Ῥταιοτίααι βἱσηίβθ» ποῦ ἃ Ρ]ασθ, Ῥαῦ ἃ Ῥοάᾶγ οὗ πη. Τῦ 18 5ο {ΟΥ (2 Τ]ιο 
ἱπβίαπςῬ οὗ ἃ οομηοῖ] οὗ αχ, ἴμο ο/ῆσστβ ΠΟ πιοῦ η {1ο Ρεπεγα]’ ἑεηπί: Ῥτείοτίαη 
6.5. Ιάν. χχυΐ. 15, Χχχ. 5. Βαῦ πιογθ {Γθι[αθη!Ι7 16 ἀθπούθϑ ὑπ ργορζογί8η Επαχᾳβ, 

1 0η ἐμ οἴμοι Ἠαπά απα” ποπ δροαῦ Όνο ορπύπγίος δύο {1θ ετοπῦ. 
Ῥοπιθ {1θ τοβἰᾶρποο οὐ [88 ΘΠΗΡΟΤΟΙ5 ΒῸΓ {8 ΒΘΠΞΘ Οἱ στρατήγιον ΟΟΠΙΡ. 
χορτοβοη{α {νο 19 ἔγθα ΘΠ ]Υ 80 οα]]θᾶ; Το. Αππ. Π. 23 !ἀποσαπι ερτθβδας 
6.8. αἲ ΟοἼορπο (Οτο]]. 3297), αὖ Μαπάα οσο], ἄπο 6559 ρτβίογ]α,) π]εχθ ἃ Ο00ΠΙ- 
(10. 3303). ῬΙαϊηῦ 186 πιιᾶὰθ οὗ ἴ]θ ῬοπΙρ ΠιβίΠ- 

3 Ὠθθ Ῥοτἰποπῖπβ Ῥ. 239. 16 πιαδύ ἰαϊηθᾶ ὮΥ ο πήνεν οἱ Ρτονἰποῖα] 
νο τοπιοπηὈετεᾶ ὑμδὺ Ώίοη Ο8β8115 Ἡπχοίθ ΡΟΥΕΥΠΟΥΣ. 
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Τη] 5656 
ιο ο 
πἀορίεᾶ, 

ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤΗΕ ΡΗΙΙΗΙΣΕΙΑΝΡ. 

γοσἰπιθπίς, ἐπ Ιπιρογία] συατάΒ. ΤΗ ἴῃ [αοί 18 Π6 ϱΟΠΙΠΙΟΠ τι86 οὗ ἐἶνα 

ἐπ. 16 5 {οαπά ἴῃ «οαβίγα Ῥγορίογἱ ” αἰγτοαάγ αποἰθά απά Ρτοβαῦ]γ αἶδο 
ἴῃ «ρτα/οσία5 Ργοθοπίο» Τῦ οοσΓβ 8150 ἴῃ Β6Ἡ Ῥῃγαβος 5 «γείεταπας εχ 
Ργεοογίο) (Το. ῆΗἱ8ὲ. 11. τα, Βαθύ. εγο 9, Οτεῖ]. 771507. 123), 'πιῖβεις ος 
Ργαοσίο” (Ο5ε]]. πο. 1644, ποῦς), “]εοίας ἴῃ ργορθοτῖο” (Οτε]]. πο. 941 ; οοπιΡ. 
08. 3580, 6δοό, 6517). Α σαατάβπιαη Ίαβ βαϊά {ο 5οινο «ἵπ Ῥτορθοτίο ἃ, 
501 4160 οἵ ὑμ6 πο “ἴῃ Ἱοσίοπθ) (Ογα]]. ποΒ. 3547, 5256, 52901). 1 δὺ Ραιὶ 
ϱοοῖπσ ἃ ΠΘΙ {106 αΠΠοΏς Ἠῖ5 ϱπαγά5 αβκοά ΠΟΥ Ίο οαππο {ο Ὀ6 {Ἠσγο, 0Π6 
αΠΦΜΟΥ που] Ὦ6 “1 Ἠανο Ῥθεηπ Ῥτοπιοῦθᾶ {ο ιο ρτοροτίαπι”; 1 ο οπααϊγεᾶ 
αἴξοῦ απ οἷά {ωοο σι ΐοῃ Ἰθ παβδθᾶ, Ὦς πιϊσμύ ως {ο]ά “ΗΘ Ἰαβ Ὄεει ἆἱδ- 
ολαγροᾶ {οπι ἴπο Ργοίοτῖαπι [Ιπ 18 5Β6η86 απά {Π||8. αἶοπο οαἩ 16 Ὀο 
Βα ον αίἩγπιοᾶ ὑμαῦ ιο που]ά Ἠθαν {πο ποτά ΄ρτορζογίαπι) τβθᾷ ἆαῖ]γ. Το 
{ο]οπίης Ῥαββαςες πΙ]] {ατίμεν Π]αβταίο {Πῖβ πιεαπίησ: ΡΗΠ. Α. ΕΠ. καν. 2 
«Ναρου ου]αβάαπα πηΠζαηθί ἴῃ Ῥγροίοσίο πιαῦθν υἱαϊὺ ἴῃ απΙείθ...Ἱῃ Ταςς- 
ἰαπία Υ65 σετεραίαν, Ἡϊεραπῖο» Ῥγοσίπια Ῥρατίθ᾽: Ταο, 2ἱ9έ. 1. 20 ΄Εσαιιο- 
{ογαδί Ῥ6υ 605 ἀῑες ἐπ]ριπ], 6 Ῥγορίοτίο ΑπζοηιιἝς Ταπγας οὐ Απζοημιι ΝαΡο, 
ος ατραπίβ οομογθί σας Ζὔγ 1] 1πι8 Ῥαοεπβίβ, 6 νὶρ]]]5 ο π]ΐἴας Ἐτοπίο”; εὖ. ἵν. 46 
ἑΝΠΠαπι οὐ εἀρεπάῖα οταηῦ...Ἱσίσαν ἴῃ ρτορύοτίαπι αεοερ[Ι᾽: ᾖοβερῃ. 4πί. 
χΧὶχ. 3.1 οἱ περὶ τὸ στρατηγικὸν καλούμενον ὅπερ ἐστὶ τῆς στρατιᾶς καθαρώ- 
τατον, 1.6. ΄ π6 Ῥγοδζοτίαπα, νυ 10} 15 ὑη 6 Ποπετ οὗ {ο δαὐιηγ᾽: Ποδῖθμ. αγ. 
ϑϑηξ. ὃ 2 αἰτοῦντός τινος ἵνα στρατεύηται, ᾿Ανδριανὸς εἶπεν Ποῦ θέλεις 
στρατεύεσθαι ; ἐκείνου λέγοντος Εἰς τὸ πραιτώριον, ᾿Αδριανὸς ἐξήτασεν 
Ποῖον μῆκος ἔχεις ; λέγοντος ἐκείνου Πέντε πόδας καὶ ἥμισυ, ᾿Αδριανὸς εἶπεν 
Ἐν τοσούτῳ εἰς τὴν πολιτικὴν στρατεύου, καὶ ἐὰν καλὸς στρατιώτης ἔσῃ 
τρίτῳ ὀψωνίῳ δυνήσῃ εἰς τὸ πραιτώριον μεταβῆναι"; «Φ4ἱδίοι «4γελ]έοῦ. ἄ9 
Λ/{αοεέζοίπθ πο. 130 (Ρ. 325) Τι. Κλαύδιον οὐετρανὸν στρατευσάμενον ἐν 

πραιτωρίῳ, πο. 131 (ρ. 326) Τι. Κλαύδιος Ῥοῦφος οὐετρανὸς ἐκ πραιτωρίου. 
ΤῊΪ5. Β6η86 15 ἴῃ αἱ] γοβρθοῦ5 αρρτορτίαΐθ. [Τὐ {ογπιβ α πὸ Ιπίτοάιοῦίοπ {ο 

6 πογά5 καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν ὙΥΙοὮ {οἱοι. Τὸ 15 εκρ]αϊπεᾶ Ὦγ δῦ Ῥατ]”8 
Ροβϊθίοπ α5 4η ἱπιροτία] ΡΓΙΦΟΠΘΥ ἴῃ οἼαισο οἳ {πο ργο[αοῦ οὗ 19 Ῥγθθθου Δ η8. 
Απά ]α5ϐ1γ 16 ατοῖἀβ απ} οοπβ]οί τι Βύ ΓΚ Β εἰαζεπιεηύ ἐμαῦ πο Αροδῦια 
ἀπο]έ ἴῃ 5 οὗ η εἰγθα μουβθϑ᾽; {ο 16 15 516 ηὐ αροαῦ πε ]οσα]10γ. 

1 5.66 8ἱ5ο Ῥ]ϊη. Ν. Η. ν. το, Οτε]]. 
πο. 2477. Ότ ἴμθ πιραηῖης οὗ ὑπὸ ποτά 
Ῥταίογίατη 586 ϱερεοϊα]]γ /ΕετΙποπ]ῖ οπτη 

Ἠπρετο Ὠἱεαιίϊείείο ἄε Ῥταϊοτίο, οἷο. 
(Έταποας. τ6οο): ἃ 12Π10Ο πο]πΊηθ ϱοἩ- 
ἰαϊπῖης ΤΙΟΙΘ ἴλαη 09ο Ῥ4βθδ. ἨἩτροτ 
τιαϊηαϊίηεᾶ Όλαῦ ὈΥ “ρτοτίππα) 1π 
ΡΜ. 1. 13 ταῦ Ὦο απᾶετείοοᾶ ἴλο ρα- 
ΊαοῬ οἵ ἴμθ απάίοησθ-οΠαπιΏαχ {Πετεῖη. 
Ῥογιποπίαβ, πηοςοθ τοζαδύϊοι οἱ 18 αᾱ- 
ΤΘΙΡΑΣΥ 15 οοπαρ]οίθ, εχρ]αϊπεᾷ 16 οὗ [6 
Ὀνερθοχίαπ οοΏοτῖβ ο {ΠθργββογΙΒΏ ΟΑΊΑΡ. 
11 Π6 Ὠαᾶ οτηϊ ἐβᾶ {πῖς βεεοπᾶ α]ἴετηα- 
ἴνο, Ἠ]5 που ποα]ᾶ πῃ τὴν Ἱπᾶάσπιεηό 
Ἰ8γο Ῥθει οπ/Ιτα]γ βαθ15[ποῦοτΥ: ὑποτιση 
1 ταπβῦ οοπ{θ58 ο Ἠατίης οποθ ἴακθη 
16 {0 ΙΙΘΔΠ {Π 6 οΔΤΗΡ; οοιγπαί ο ΟἿα88. 

απᾶ δάσο. ΡΠ. πο. ΣΧ. Ὁ. 48. Α]- 

πηοβῦ 811 τεοθπῦ οοπιπιεη{α{οτβ οη ἴπθ 
Ῥ]ρρίαπβ ΟΟΟΌΡΥ ἔπεπηδε]τερ ἴῃ ᾱἱδ- 
οαββῖηρ{περοβεῖρ]θ {οσαΙβεΏ5ΒΘΒΟΣ ΄ρτεε- 
{οτίαπα,) Ῥαταίγ, 1 οὖ 8411, α]]αᾶ πρ {ο {πο 
οπ]γ πιεαηῖης γγΏΙοἩ 15 τεβ]1γ πε]] ϱαρ- 
Ῥοχί{θᾶ απᾶ τηθεῖ5 811 {116 το πΙτεπιθη{5 
οὗ {86 0856. Οἱ τεοεπί πτ]ίετς οὗ δύ 
Ῥατπ] ἴπο οπ]γ, 5ο {αχ 851 Ώατο ποῄοεᾶ, 

Ῥ]εε]ς (Ε{π]. ἵπ ἆαε Ν. Τ. Ῥ. 433) απᾶ 
αρρατοπ{]σ Εππα]ᾶ (δεπᾶεο]λγείδεπι εἰσ. Ῥ. 
441), ἰδ γ]ιαῦ βΘεπΏ5 {ο ο {19 οοττεοῦ 
νίον, θαὺ 6τθ6η ΠΥ ἄο ποὺ εκρ]αῖη {πον 
ΤΘΒΡΟΠΒ. ΟἹ ἐπὶ5 βοοοπηί 1 Ἠατο επ{ετεᾶ 
1η{ο {π6 απθβίοπ τποτθ{α11γ έπαπ 18 80- 
βο]αΐθ πιροτίβηοθ ἆ886ΥΤ6Β. 

3 ΠῚ 15 ἀπ οα]0γ ἐπα 66 15 τετγ εἩρΗ{, 
1 16 Ῥο Ιπίοτρτε[εᾷ οὗ {9 οβΠάΡ; {οχ ἴμθ 
ϱΑΤΩΡ 85 Ίατσθ δι πι]σΗ{ Ρ6ΓΠαΡΡ Ἠθτο 



ΕΡΙΟΤΙΕ Το ΤΗΕ ΡΗΙΠΗΡΡΙΑΝΡ. 

Τ]ο {ο]]οπίπς αοοοαπῦ, τε]αθίησ {ο ἃ οοΠὔΘΠΙΡΟΤΓΑΓΥ οὗ δύ ἘῬαι], ΝΤΟ Αοοοιηέ οἱ 
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8150 εροπέ ΒΟΠΊΟ (πιο 1) Ἠοπιο ππᾶσς ΤῊ} ΣῪ οπβίοᾶγ, 15 αθτίάσεα {γοπι Αρτίργα. 
/οδθρίις (πιά παν. 6. 5 8ᾳ.). ΑΦ ὑπγονίησ Πρ οἩ ο οοπάἴοη οὗ 
ἃ Ργίδοηογ απᾶθτῦ 816] οἰγουπιβίαποςς, 16 πιαΥ ΠΟῪ οἶο5ο ὑΠ15 ΙπγοςΙσαδίοη. 

Ἠοτυοᾶ Αφτῖργρα, {επ ἃ γοιησ 1ηαπ δ πα τοβιάσηο Ἱπ Ὦοπιο, οοηὐγαοίθα 8 
Ἱηάπιαίο ΓοπάβηΙρ ση Οα1π8, Οπ οπθ οοσβΦδΙΟἨ, θη ἴλο πο Ίοαγο 
ἁπνίης {ορείμεν, Αρτίρρα ττὰβ νου ποσὰ Ῥταγίησ ὑπαὺ Τήρογίαβ γου]ά Υε- 
αἴση ὕΠ 0 οπιρίγα 6ο πιαο Ίαν {ΟΥ 5 Γειά ΠΟ ἵγαβ “ἢ 411 τορροοί5 Ίοτο 
ΥΟΓΗΥ. Βοπ1ιο {πιο αἴδου, ὑῃθ ολαγιοίθοτ, Ἱιανίησ Ῥθουι ἀἱβηιῖβεοά ὮΥ 
Αρτίρρα δά Ῥεατίπς ἃ σγιάσο ασαϊηβδῦ τη, τορογέαᾶ Πῖ5 πγογάβ ο Τδετία», 
5ο Αστίρρα τὰ οομβ]ρτπθά {ο Μασγο, ο Ῥτο[θοῦ οἵ {π6 ῬγοβοτίαηΒ, {ο Ὀ6 Ἠ:5 οοη- 
Ῥαΐὺ ἴῃ ΟΠ ΔΙ Ή8. 
ὃ. Κπά]γ {οο]ῖπς {ου 019 «ΘΒ Ῥτίποο α5δ ἃ ἔθ οὗ ποὺ ρυδπάβοῃ Οαἴπα, 

οοπ{αϊπεᾷ Ἠοπβθς ΟΥ̓ τοοπ]5 τοπ{εᾶ Ὁγ 
ΡΥΙΒΟἨΕΙΕ: 566 89οτθ, Ῥ. 94. Βαῤ 1 
086 Ρα]αςθ οὐ {πε Ρα]αΐῖπο Ῥαττασ]ςς πετθ 
πηθαπ{, δύ Τπικε)5 αἰαίετπεπί ποια]ᾶ ποῦ 

Ῥο 50 εας!11γ αχρ]α]παᾶ. Ἰμ1εβε]αυ Ιπᾷθεά 
(ΟΠιγοποῖ. Ὁ. 493, ποῖθ 3), ΥΠΟ ἢΡΙ0- 
ἨΠΟΠΠΟΘΒ 1Π Τατοτιχ οὗ {Π6 Ῥα]αΐίπο Ῥατ- 
τας]ςΑ, αἀάασες {πο Ιπρίαποςς οἱ Όταδαβ 

απᾶά Αστίρρα ἴῃ βαρροτύ οἱ 15 τίατ, 
Ῥαἱ ῬοίΏ ομ5ε5 ὈτεαΚ ἄοππι Οὐχ θχαπηΙΠᾶ- 
οη. (τ) Όταβας, 10 15 ὑστιθ, πας Ἱταρτί- 
βοπθᾷ 1 {ηθ Ῥ81866: 180, 4ηπ. Υἱ. 23, 
Ὀποί. Τ10ογ. 54. Βαῦ 15 15 πο Ῥ878116] 
ο {ῃ6 ο8βο οἳ Βύ Ῥαπ]. Όταξας, 85. α 
πηθπηΡοτ οὐ {Π6 Ιπαροτία] {απαϊ]γ, ποπ]ά 
παίΙτα]]γ ο οοπΏπεά πη] {πο Ῥτο- 
οἰποῖβ οὗ {πο Ιπιροτία] τοβιάσποθ. Μοσο- 
ΟΥ̓́ΒΙ, 85 Τ]ροτίας Ποα ἀθβίσης ΟἹ Ὠ1516- 
Ῥ]ου”β 116, ΒΘΟΣΟΒΥ͂ παβ αΏβο]ι{θΙσ π6- 
6ΘΡΒΒΑΙΥ ΙΟΥ ΠΙβ ΡΙαΠΒ. ΝΟΥ Ιπᾶθεᾶ οοι]ά 
οπθ, ὪΠο πα]σ]ῦ αὖ αΏΥ πιοπαθπ{ Ὀθοοπθ 
ιο ἴοοας5 οὗ ἃ τοτο]αφίοἩ, ὍΘ βα{6ΙΥ 
επἰτιξ{αᾶ {ο {πο Κοορίηςσ οὗ {16 οαΠ)Ρ 
ΑΝΥαΥ ΤΟΠ ὕΠ6 ΘΠΙΡΕΥΟΣΥ”8 Ῥ6ΥΒοΟΠα] 6ος- 
ἼἨββπσθ. (2) Υ̓ΊΘΒΘΙΟΥ παϊδαπάετρίαπάς 
ἐμ ᾿ποιάθηΐβ το]αΙπς {ο Αστῖρρα, π]οβδθ 
ΙΠΙΡΥΙΡΟΠπΠεΠ{ 15 ὙἨο]Ιγ αποοπποοίθᾶ 
αὶ {π6 Ῥα]αίης, θη Τρετίας5 ΟΥ- 
ἀοταᾶ Ἠϊπα {ο 6 ραί απᾶετ ατγοβῦ, 1ο γα 5 

αὖ ἴ]ο ΘΙΏΡΘΥΟΥ 5 Τπβου]αη νῖ]]α (8 6). 
ΈΤοπι λεποθ 6 πας οοπτεγεᾶ {ο [886 
6ΑΠ1Ρ, 6.6 πο πα Ἠϊτα 501}}} οοπβ πε 
αὖ 19 αοοθβδίοη οὗ Οαἶτπς, νο] 1οᾷ {ο 
Ιβτεπιοτα]απάτε]θαςε (5 το). ΟΥ̓ 165616 75 
τηϊβύα]κκο 15 ὑποῖο]ά. Ιἱγεί; 19 εσρ]αἶηβ 
τοῦ βασιλείου 5 τε[εττῖς Το {ιο ρα]αςο 
αἱ Άοπιε; μου ρ ἢ {οβορμαβ]αγ5 06 εοθηθ 
οὗ {μθ δὐγϑϑὺ αὖ Γιβδοι]απατη (Τιβέριος 
ἐκ τῶν Καπρεών εἰς Τουσκουλανὸν παραγί- 
νεται). ἘΟΥ 86 οχἰδίθιιοο οὗ Β: 10}. Ρ4]άς05 

εὖ Τα5ου]απα 566 ΒίγαῬβο Υ. Ῥ. 230 δεχό- 
μενος βασιλείων κατασκευὰς ἐκπρεπεστα- 

τας. δεσοπάἰή; Τε Ρο]ά1γ ἱταηβ]αίεβστρα- 
τόπεδον Ὦγ «ρταίοτίαπα, απἀρτείαπᾶάίησ 
{πετεργ 86 Ῥα]αάπο Ῥαττασ]ςς; ἔποαρ] 
{656 ΡαΥΓαΟ]έ6 Ἡ/ΕΥΘ 11 ΠΟ Β6ΏΡΘ ἃ ΟΑΙΗΡ 
απᾶ Ὢετθ ΠΘΥ͂ΘΙ 850 οα]]α. Ἐπϊ]άϊησ 
προπη {Π656 πο {α15ο6 βαΡΡοβΙΙΟΠΒ, Ὦθ 
πηακθς {η6 Ῥα]αίϊπο {π6 6οθηθ οὗ Ῥοΐ] 
μῖβ αγτοςῦ δια Ἠ15 Πππργϊβδοηπηση, ϱ08- 
τασίαοτ5 αἱςο, πκ Αρτίργρα, αΏῃΏθατβ ἴο 
Ἠατο ῬεεἨ πη ΒΟ θα {π {86 Ῥγφύου δι 
68ΤΗΡ, 180. πη. κ. 36. Απᾶ, 1 {Π658 
τογα] οαρ{ϊτθβ πεγθ ποῦ τεζαϊπθᾷ οὐ {88 
Ῥα]αῖπα, 10 15 τοτγ Ἱπιρτοβαδ]θ {ἐλαῦ δὴ 
οχοθρίϊοη ϱΠοπ]ά Ῥο6 πιαᾶς ἴῃ {1ο οα5ο οὗ 
ὃ Ἠαπιρ]θ ῬτίβδοπθΥ {πὸ δὲ Ῥαπ], τοξο 
ομ5ο ποπ]ά πού αρρθαχ {ο ἀῑῆον ἔγοπα 
ΥΛΗΣ Ἠππᾶταᾶς Ἠκοαυγίςο απγαϊίτπς ἴ]θ 
ἀεοίδίοπ οἳ Ο0.5α1, 

10 πι] αρρθαατ 1τοπι {πο αοθοιπ{ 
χο]αίῖησ {ο Αρτίρρα, Ρίτεη ἴῃ 16 {θχί, 
ἴπαί 15 Ῥτίηςϐ παβ οοπβπθᾶ ἴῃ ἴμο 
οαπ1ρ ἀπτῖπρ {πο τεῖση οἱ Τιοοτίας; αὐ 
ὑπμπαῦ οἱ ἴ]θ αοοθβεῖοι οὗ Οαἴπβ Ἠο ννας 
χοηηογθᾶ {ο ὦ Ἰιοιιδε ο) 118 οιυπ, ἔποαρ]ι 
δε τιπάοΥ πιίατι! οιεἰοᾶη. ΤῊΘ πο- 
{οςθς ἰὼ 86 Αοἰβ βασσοςί {παί δύ Ῥατι]”8 

οαρν1ζγ ταβεπηθ]εά {Πϊ5]αίίοτ οοπά 10 
οὗ Αστίρρα, απᾶ {]λαῦ Π6 ἀῑά πού τοβ]ἆο 
αοἰπια]]γ τι ἴῃ {Πθοβππρ. ΑἨοπιαηίτα- 
ἀ ποπ 15 ροτ]λαβρβ Ργθβετνες ἴῃ {6 πούϊοθ 
οὗ ἴλο Ώοπιαπ ΗΙ]ατγ (Απιζτοβίας{θτ) ἴῃ 
Ἠ{8 Ῥτο]οστιθ ἰο {Π6 Ἠρ]ερίαπβ; «Τη οπβ- 
ἰοᾶία 5 Πάε[αβεοτο Ιπ{ο]Ηρῖμαχ ἀορίδεο 
ΥΠΑΠΟΊΠΘΒ ὀωίγα οαδίγα ἵπ οοπᾶιοίιι ιο.) 

Ιῃ Αοΐςβ χκνηῖ, 16 80ΟΠΙΘ μ85 (τοε]ς 
απᾶ Τοπ) τοιά ἔξω τῆς παρεμβολῆς, 
ἑρχίτα οαβίγα. 

ΟῚ 

9 

ἨΠοτοιροηπ Απίομία, ὑἢθ βἰδίεν-ἴπ-]αι οἵ Τήροχίαςδ, το Ἠαᾶ Επεπιεπί, 



104: 

ΡΓοαβί1 οὗ 
Τιρθτ118, 

ἘΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΡΗΙΠΗΙΡΡΙΑΝΡ, 

στονίησ αὖ 5 πηβ[οτύαπθ, απά γεῦ πσὺ ἁθτῖπσ 0ο Ἰπίογοθάο πα {1θ 

6ΠΙΡΘΓΣΟΣ, 8Ρο]ο {ο Μαστο οἩ Εἱ8 Ῥομα]ξ, Ἠον οπἰγεαθίθς Ῥγεγνα]]εᾶ. Τ]ὴ9 

Ῥτοίθοῦ {οοῖς οαγθ {λαῦ ὕμθ ΒΟ] ἸΟΥΒ αρροϊπίθᾶ {ο ραατᾶ Ἠία ελοα]ά ποὺ Ῥο 

οὔου 5οἵστο, ἃπᾷ ἰῑιαῦ ο ορηύατίοη 6ο πΊοπι Ἠο Ὕνας Ῥοιπά μοι! Ῥο ἃ 

Ἠπιαη Οἱ Ἠππαπθ ἀἱδροβίδίοη. Ἡθ πα5 Ρογπθίθά ἴο ἴακο ἃ Ῥαίῃ 6Υ6ιγ ἆαγ ; 

ἔγθο 400688 παβ ρχαηίθα [ο Πίς Γγοεάπιοπ απά Ἠΐ5 Γοπάς; απά οἶμοι ἵη- 
ἀπ]σαεποθβ ΤΟ ΓΘ 8]] ον θα Ἠϊπι, ΑΟΘΟΟΙΙΏΡΙΥ 15 ἔπιεπά 5115 απά Π]5 {γοθά- 

ΊἨθΏ, ΜΑΥΑΥΑ5 ἃπᾷ ἰοομθαβ, Ίετο οοπδίαηῦ Ἰῃ ὑλαίγ αὐθεπάαπορ: ΌΠ6γ 
Ὀγουρ]ιό Ἠΐπι {οοᾷ ἔ]ναῦ Ίαν Ῥα]αίαῦιο ο Ἰΐπι; ἔμογ Απιασσ]θά ἴῃ ο]οῦ]θΒ 
υπάοχ Ρτοῦθηςθ οἱ ο]]ΐπο ἔ]θπα; ὑΠ6 0 πιαάο Ἠϊ5 Ῥεὰά 6Υ6ΥΥ πὶσ]ό σὰ 6ο 
αἰ οὗ ἴμο 5οἱάΙ6ΥΒ, στο Ἰαᾶ τεοσῖνθά ογάθυβ ὕο 01 οΏοοῦ ποπι Μαογο. 

Τη 08 ὙΥ αὶα πιοηύ]ι το]]οά Ὁ. απά Τ1ρογίας ἀῑθά. Οµπ Ἠθατίπσ οἳ ἴ]ιο 
αΠΙΡΟΥΟΙ΄5 ἀθαίμ, ΜαΓ8ΥΩΒ ΤΠ ἴῃ Ποὺ Ἠαδύθ 6ο Αστῖρρα ῦο {ο]] Ἰήπι {ο δοοά 
ἨΘΙΒ. ο {ουπᾶά {π6 Ῥτίποο οἩ {ο {λτοδίο]ά, σοΐπσ οαῦ ὐο πο Ῥαΐ]μς, 
απ πια]ῖης βίσηβ {ο Είπα βαϊα ἵπ ἨοῦτοΥ, ΄Τ19 Ιου ἆθαᾶ. Το οσπύατίον 
η οοπηπηαπά ποἰὶοθά ἔ]ο ΠάΙΥΥ οὗ {ο πιθββεηςαΥ απά ἴ]ο βαὐβίδουύοη τὶ 
νο] Ἠϊ5 πογᾶς ποιο τοσθἰγθᾶ. Η15 οιτ]οβίῦγ γγαβ οχοῖίοἆ, Αὖ Πταῦ δὴ 
ογαβῖνγθ ΑΠΒΠΟΥ πας τούαγηθᾶά 0 Ἠ]5 αποξύῖοη; θαὺ ας {ἐπο τη Πα Ῥθει 
{ΓΙΘΠ4Ιγ ἀἱδροβδεᾶ, Αστίρρα αὖ Ἱεπρύῃ {οιά Πϊπηπ. ΤῊ οοπίατίοη αἸαγθᾶ Ἠ]8 
Ῥιϊδοπογς 107, απ[αβίοηθἁ Ἠϊβ οἨαίη, απά βογγοά πρ ἀἴπποτ {ο πη. Βαΐ 
πη]]ο {6Υ βαὺ δὲ ἰαρ]θ, απά πο πήπο πα Ποπ]ης {19617, οοπίγατγ θ4ἴποβ 
ατ]νθᾶ. ΤϊΌοτίαβ γγαδ αἱϊνο απᾶ ποι]ά τούαγη ο Ώοπηθ ἴῃ α {οι ἆαῤγς. ΤῊΘ 
οοπίαγΙοη Ίο δα οοπηπηϊ θα ΠΙπιβα]ί 8ο ϱΥΙ6ΥΟΙΒΙΥ σας [ατῖοιςβ αὖ 0818 
απποιΠΟΘΙΠΘΗί, ο ταἆς]γ Ραβδ]οά Αστῖρρα οἵ ο οοιοἩ, απἆ {γοαίοπθά 
Ἠΐπι πάλι {1ο 1058 οὗ Πῖ8 Ἠθαᾶ, ἃ8 ἃ Ῥοπα]ίγ {ου 5 Ἰγίπς τοροτῦ. Αστίρῥα. 
ΠΒ δραίη ραῦ ἴπ οἨαῖπθ, απᾶ Όμο τίσοιγ οἳ 5 οοπβποπιθηῦ Ιπογθαβθά. 
Βο Ἡθ ραβξοά {1ο πὶσ]ὺ ἱπ ρτοαῦ ἀἱδοοπ]{ογῦ. Βαῦ {ο ποχῦ 4αγ πο τοροτύ 
οὗ ἴλο απιρετογς ἀθαδίι πας οοπβτπιθᾶ. Απά βοοἩ δου ἃ Ἰουύεγ αττὶ]γθᾶἁ 
ἔχοι Οα115 {ο Ῥί6ο {86 Ῥγοίεοῦ οἵ ἴμο οἱόγ, ἀῑτοσύίπς ὑπ γεπηογα! οὗ Αστίρρα 
{4.1 ἴ]ιθ οΑΠΙΡ ἴο {1ο Ἠοιςο πΊιθγο Ἰθ μὰ Ηγεά Ῥοΐοτο Ἡθ νγὰβ ἱπιργ]δοπεά. 

Ῥοῖοαεο οὗ Τ18 γον απᾶ τοαβςιγοά ἢ. ΤΠποιρ] Ἡο πας 50} ρπαγάθράα απἀ 
ΑστΙρᾗᾶ, πγαξολεά, γεῦ 1655 τοδίταϊπ πας Ῥαῦ ὍΡΟΝ ἨΙ8 πιογοπιθηῦϐ (φυλακὴ μὲν καὶ 

τήρησις ἦν, μετὰ μέντοι ἀνέσεως τῆς εἰς τὴν δίαιταν). ΊΠθη {Π|6 ΠΟῪ ΘΠΠΡΟΓΟΥ 
αὐὐῖγθα ἴῃ Βοπιθ, Ηΐ5 ἢγβὺ Ίππριι]βθ νγὰ8 ὑο Τοἱθα5ο Αρυίρρα αὖ οποο: θα 
Απίοηία γεργαβεπζεὰ ἴο Ἠΐπα ὑπαΐξ {1Π18 Ιπάροεπύ Ἰαβύθ σου ὍΘ γοργά θα αβ 
απ Οαὐγαρθ Οἢ Ἠΐ8 ΏγθδάθΟΘΑΒΟΥ5 ΠΙΘΠΙΟΣΥ. 390 ἴοι. παϊθίπσ α ἴθυν ἆαγβ ὕὸ 
βαΥθ αΏΡΘάΥΑΠΟΘΣ, 1ο βεπῦ {ογ Αστΐρρα, Ρ]ασθᾶ ὑπ τογαἰ ἀῑαάσπι οἩ Ἠ]β 
Ἰθαᾶ, 6.Υ9 Ἠ]πα πο ἰοίταχο]]θς οὗ ΡΙΙΗρ απᾶ ]εαπία8, απά τοπιοτίης Ἠ]5 
ἴχοη Τοί{6Υ (ἁλύσει) Ἱπνοβύοᾶ Πα τ ἢ ἃ σο]άσπ ομαῖτ οὗ ὑῃ6 54πιθ ποϊρηί. 



[ο] ΕΡΙΡΤΙΙΕ το ΤΗΕ ΡΗΙΙΙΡΡΙΑΝΡΕ, 1ος 
/ / . / . ων 

ἽἼΜονον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολι- 
/ .«“ » ᾽ ᾿ ο 3 4 εν » ᾽ ᾿ 2 / 

τευεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμάς εἴτε ἀπὼν ἀκούω 
λ λ “ ε/ ευπα / Αν -- 

τα περὶ ὑμῶν ὃτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῆ 
έ 

27. απὼν ἀκούσω τὰ περὶ ὑμῶν. 

27---3ο. “Βαυὺ πάθον 811] οἴγοιπι- 
βύδῃ 65 4ο γοῦν ἀπίγ 88 ϱοοᾶ οἰ 1268 
οὗ ἃ Ἠθαγεπ]γ Κἰπσάοπι; αοῦ ἹοτομΙ]γ 
οἵ [Π6 0806] οὗ Οµν]βῦ, 8ο ἴπαῦ π]ῃο- 
ἴμεγ 1 οοἵης 4ΠΠΟΠΦ οι απά 566 τ] 
Ώ}Υ ΟΥ 6765, ΟΥ βία7 ΑΠΑΥ απά οΡίαΙη 
ὑιάΐπσα {γΟΠ1 ΟὔΠΘΥΒ, 1 πιαγ Ίεατη ὑπαῦ 
γοι πιαϊηίαίη γι στοαπά Ώγατε]γ απιἀ 
Υθδο]αὔε]γ, δούϊηρ ὮΥ οπθ ἱπβρίγαζίοη; 
ὑλαῦ γη απ]θϱά αἴπιβ απᾶά Ἱπθετεβίς 
γοι ατο Πρ ὐϊηρ' 81} ἰπ {πο ΤαΠΙ8 οἱ ἴ]πο 
Ἐαἴίῃ οἩ ὑΠ6 5146 οὗ πΠ6 (0βΡεΙ; απά 
ὑμαῦ πο δββαι!ὺ οὗ οι; απασοπ]βί8 
Π]ΦΙ6Β Τοι ΊΑΥΕΥ: {ου ἐπ] νη]] Ῥο ἃ 
ΒΙΥΘ ΟΠΊ6Π 0ο {επι οὗ αθίαον ἀθίθαῖ, {ο 
γοι οἱ {ο απἆ βα{6είΥ: 8 ΟΠ1ΘΗ, 1 βαγΥ, 
βοηὺ Ὦγ αοᾶ ἨίπικειΕ; [ου Τὸ 15 ἨΗϊς 
5γαςθ, Ηἰβ Ῥτϊν]]εσο Ῥοδίοπεά απροπ 
γοι, ὑπαῦ {ον ΟἨµτίεί--γεα, ἰ]αῦ γο 
βΠοπ]ά πού οπΙγ Ῥε]ετο οα ἨΗίπι, Ὀιιῦ 
36ο Βῃου]α βυθοῦ {ου Ἠϊπι, Ἐον ο 
Ἠαγθ οπἰεγταᾶ ἴλο 8816 Ιβίβ, Υθ αγθ 
οησασεά ἴῃ {χο 5816 βἰγασσ]ο, ἴῃ νυ Β1 0 ἢ 
γοι 58} Π16 οοπίεπάἶηρς πει αὖ ΓΠΙΗΡ- 
Ῥὶ, ἴῃ Ὑη]ο]ι γοι Ίσα οὗ ΤΥ οοπίεπ- 
1ης ΠΟΥ ἴῃ Ώοπιο, 

27. Μόνον] ΄Οπῖψ 1.6. “π παΐθυου 
Ώ]αΥ Ἠαβρθη, νηιοί]αυ 1 υἱβιῦ γοὰ ἀρ ]η 
οὗ Υἱβὶῦ γοὰ πού’: 866 (α1. 11. 10, γ. 13, 
Ἧ112; 2 ΠΕΡ. ΠΠ. 7. 

πολιτεύεσθε] ΄ρετίοτπι γοῦν ααὐϊο5 
88 οἴθπειβ. ΤΠ πιοίαρποτ οὗ ιο 
Ἠθδαγοπ]γ οἱ πεπδ]Ιρ οοσΓβ ασαἶπ, ΠΠ, 
20 ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρ- 
χει, ἃ ΕΡΙθ8. 11. 19 συνπολίται τῶν 
ἁγίων. 366 {Π6 ποῖθ οῃ 11. 2Ο. 1 γναβ 
παῦυτα] ὑιαῦ, ἀγγε]]ῖης ἴῃ ὑΠ1.6 πιθίτορο]!5 
οἱ [86 επαρίτο, δὺ Τατ] βῃου]ὰ 1189 ὑ}15 
Ἠ]αεύταίοῦυ, ΤῊΘ πιθίαρ]ιοΓ ΠΙΟΣΘΟΥΘΥ 
πγοτ]ά βρεα]ς ΓογοίὈ]γ {ο Πῖ8 οογτεβροπά- 
οηΐς; {ου ΓΠΙΗρΡΙϊ τὰ ἃ ΏοπιαΠ 6ΟΙΟΗΥ, 
απᾶ πΠ6 ΑΡοβί]θ μδᾶ Ἠϊπιβο][ οὈίαϊηοα 
βας[αοῦίοἩ, πηϊ]ο ἴῃ {18 Ῥίασς, ὮΥ 
ἀοο]ατῖης ἨϊπβαΙ{Γ ἃ Ἡοπιαη οίσεη : 
«Λ οὐδ χτἰ, 12, 37, 35. ΤΠοις]ι ὑπὸ ποτά 

πολιτεύεσθαι 15 ιβοᾷ ὙΘΙῪ Ἰοοδε]γ αὖ 8, 
Ιαῦϑι ἁαΐο, αὖ {118 πιο 16 Βθϑῃβ α- 
ὙΥΔΥ͂Β ὅο γείοχ {ο ραρ]]ο ἁπί]ες ἀεγο]νίης 
Οἢ) ἃ Π]8 38 ἃ, ΊΕΠΙΡΕΥ οὗ α θοᾶψ: 80 
ΑΟἴΒ αχΙ]. 1 πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ 
πεπολίτευμαι τῷ Θεῷ κ.τ.λ., Ἠ]εγο δύ 
Ῥδὰ] ηαά ὈΘθη αοοαδεᾷ οὗ γΙο]αδίης [9 
Ιαγβ ἃ μα Οὐβίομῃβ οἵ ὑῃ 6 Ῥθορὶθ απἀ 
80 βαὐγογίίης {θ ὑποοογαίίο οοπϑυϊίι- 
10Π ; «ΖοβερΗ. Σά. ὃ 2 ἠρξάμην πολι- 
τεύεσθαι τῇ Φαρισαίων αἱρέσει κατ- 

ακολουθῶν, {οΥ {πο Ῥ]αχίδοῬθϐ ΓΘ ἃ 
Ρο] δ]οα] α5 Ἱγε]] ἃ5 ἃ υϑἱρίοιιβ ρατίγ. 
πο ορροβίίθ {ο πολιτεύεσθαι 15 ἴδιω- 
τεύειν, 6.5. βο]]η. ΤΙπιαγεὴ. Ῥ. 27. 
Πο Ῥῆγαβθ ἀξίως πολιτεύεσθαι 13 

εἀορίεά ἵπ ΟΙεπι, οι. ὃ 21. ῬοΪγ- 
ΟΔΡΡ 8180, πτὶθῖησ {ο ὑΠ 6856 βαπιο Ἑ]ί- 
ΠΙΡΡΙΔΠΒ (δ 5), ΘΟ! ὈΪΠ65 16 ΥοτΥ Ἱαρρῖ]γ 
γῚ0) αποίΠεγ εχρτΘΒΔΙΟΠ ἴῃ δυ δὰ] 
(2 ΤΊ. 11. 12), ἐὰν πολιτευσώμεθα ἀξίως 
αὐτοῦ, καὶ συμβασιλεύσομεν αὐτῷ, “1ἴ 
πο ρογίογπα οι ἁαῑεβ ἀποὺ ἨΗίπι ἃ8 
ΒΙΠΙΡΙΘ ο ίπεηβ, Η 6 γη] Ῥτοπιοίθ 8 {ο 
ο 8ΠαΤθ οἵ ΗΙ8 φογετεϊση{γ. 

ἵνα εἴτε ἐλθὼν κ.τ.λ.] Το 5οπίοποθ 
15. βοπιεγ]ιαῦ Ἱχγεραίαν. Τὸ πγου]ά λαγο 
ΥΠ ΠΙΟΥΘ ΒΠΙΟΟΙΠΙΥ ἵνα, εἴτε ἐλθὼν καὶ 
ἰδών, εἴτε ἀπὼν καὶ ἀκούων, μάθω τὰ 
περὶ ὑμῶν. ΕΟΥ εἴτε, εἴτε, 1 ρανί]- 
αἱρΙ68, ΘΟΠΊΡ. 6.5. 2 Ο90Υ. Υ. 9 εἴτε ἐνδη- 
μοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες. ΟἹ {815 Ρ]δῃ 
ὑπ βθηΐθῃοθ 15 Ῥοσαπ: Ὀαὺ ἴῃ ἴ]ο 86- 
οοπᾶ οἸαιβθ {ιο βγπηηιδίτγ 15 Ἰοὺ απά 
{ο ρατθιοῖρ]θ (ἀκούων) οχεμαπσοἆ {ος 
ὦ Πηϊῦθ σου (ἀκούω), 5ο ὑπαῦ ἴῃ Ρ]αςς 
οἵα 6επογα] γγοτὰ αρρ]γίπς {ο Ὀού]ι Ρᾶγ- 
ΠοἱρίαΙ οΙα1865 (6.5. μάθω) 15. βαὐβί]- 
ἰπίοά ἃ ερεοῖαὶ 9Π6 (ἀκούω) τε[εττίηπσ 
{ο ὑμ6 βοουπὰ εἰαιδθ ΟΠ]. 

στήκετε] ΄δίαπά γαι, 'Ἠο]ιά γοιν 
ρτοιπά. Εοσ ὑΠ6 πιείαρ]ιοΥ 866 ΕΡΙΘ8. 
γΙ. 13 ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ, καὶ ἅπαντα κατεργα- 
σάμενοι στῆναι. στῆτε οὖν, περιζωσά- 



1οῦ 

-- - ’ ἐπεὶ 3 ἷ 

συναθλοῦντες τῆ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 

ΏΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΝ ΡΗΠΗΙΡΡΙΑΝΡΝ. Π. 25, 29 

98 λ Σ καὶ μὴ πτυ- 
ὑπ: / ς/ 4 

ρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων" ἥτις ἐστὶν αὐ- 
αν / 3 / ε αν δὲ ; ᾿ ἐκ 

τοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο 
ον 9 ς ΄σ- 

Ἁ Α ΝᾺ . 

ἀπὸ Θεοῦ. ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ 

μενοι κ.τ.λ. 1π {πὸ {ο στήκω {16 
ἰάθω οὗ ΥἨηπέδ ΟΥ 14ΡΥζφΙΙιέδ 18 
Ῥτοπιίπαπό: 5866 {ο ποίο οἩ (1. Υ. 1. 

Ιῃ ἃ ]αΐου ραβδασο ἴμο ΑΡοδῦϊο 6ΟΠΙ- 
Ραγ65 ιο Οµτ]ύίαη 1ο 6ο νο ἄγεεις 
οἰαάίαπια (11, 14). Πστο ὑΠ6 πιοίαΡΙΙΟΥ 
βοθΠι8 {ο Ὦο ἀτανπ Υαζμευ ΓΓοιὰ πο 
οοπιραῦς οὗ ὑπ6 Ἠοιπαπ ΔΗ 10] θα 79. 
Ἰμ]κο ογἰπαϊπαϊΙς οὐ σαρθϊνοι, ὕηθ. Ὀ6- 
6Υ6Υ5 ἃγ6 οοπάσιηπθά {ο ποῦ {ου ὑΠ 6 1 
νο: ἃραϊηϑῦ {ποπ ἃΓῸ αγαγοᾶά 0} 
γαη]κς οἵ νου] ἀ] 685 απά εἶα: οΠΙγ π- 
ΒΙπο]]πσ «οπγάσθ απ βύθα αν οοπιὈίπα- 
ου ο.Ἡ ΙΙ ο γἱοίοῦ}γ ασαἰηςῦ 5αο] 
οὐδ: οοπαρ. 1 0907. ἵν. 9 ὁ Θεὸς ἡμᾶς 
τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς 
ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν 
τῷ κόσμῳ κ.τ.λ. 

ἑνὶ πνεύματι] αἰ Υ5 {Τοπ μιᾷ ψυχῇ. 
Τ}}6 αρίγ]έ, ὑπ6 Ρι]ποῖρ]ο οἵ ὑπ6 Πρ ον 
116,15 ἀἰδπσιίθμος {Τοπα {116 808], υπο 
βοαὺ οἵ πο αΠεοίίοηβ, 858: 08, εἴο. 
Ίου {15 αἰδυϊπούϊοη οἱ πνεῦμα απᾶ 
ψυχὴ 866 {Π6 ποῦθ8. ΟΠ 1 Τ71]1688. ν. 23. 
Ἐου ἕν πνεῦμα ϱΟΠΙΡ. ΕρΙθβ8. ἷν. 4; 
ΟἸεπι. Βομι. 46, Ἠοτηιας δέῃ. ἸΧ. 13. 

συναθλοῦντες τῇ πίστει] ᾿5ἐγϊοϊηρ ἦγ 
οοπιοθγέ εἰ], {ᾖιοιΓαἴέλὼ Οοπιρ. “αν. 
{Φπ. ὃ 3 παρεκάλει συναθλεῖν τῇ αὐτοῦ 
προθέσει, Ἰσυιαῦ. Τοῖψο. ὃ 6 συγκοπιᾶτε 
ἀλλήλοις, συναθλεῖτε. Τ]18 ἡ πίστις 15 
616 ομ]ασίίτα, ΄ύμο αἰ ἢ, ὑπὸ {δας]ι- 
Ίησ οὗ {πο Οο506]᾽ ; 566 {μα πούββ. οΠ 
6,81. 111.. 23. ΒΟΥ {15 1668 οἵ αβςοοἰαδίοΙι 
πα Πο (10, ὑππ8 Ῥογβδομῖβοά απᾶ 
τοραγᾶεά 5 ἃ ΠΟΤΑ] ασθηὀ, «ΟΠΙΡάΥΘ 
Ι ὍοΥ. ΧΙ]. 6 συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ, 
2 Ἴπη. 1. ὁ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγε- 
λίῳ, 3 701. ὃ συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀλη- 
θείᾳ.- ΤῊΘ οὐ μου οΘοπδύχιούϊοη, 16 ἀὁ- 
ἰαοΠΏθΒ τῇ πίστει [ΤΟΠ1 {Π|6 ΡγεροβΙδΙοη 1π 
συναθλοῦντες απά {γαλβδ]αῦθΒ 16 “707 ὑῃ6 
(10) 866Π1Ε Πανκ] απά Πππρτοβαρ]ο. 

29. μὴ πτυρόμενοι] γιοί Ὀζοπο]οί η, 

ἐχοί δίαγ ο”: οοπαρ. ἴθπι. Εἴοηι. Ἡ. 
30 πτύραντες ἀμαθεῖς ὄχλους, Μ. Απίοιι. 
Υ111. 45, ΡΟΙΥΟΥ. ἵπ Επβοῦ. 27. Ε. ν. 24. 
Έ]ιο πιαίαρ]ιοχ 15 Ποηῦ} ἃ ὑϊηλϊὰ Ἠογβο 
(πτοεῖν); οοπαρ. Γ]α0. ΔΟΥ. Ὁ. 8οο ο 
μήτε ὄψει μήτε φωνῇ πτυρόµενος ὥσπερ 
θηρίον ὕποπτον, Κ1{. ἔα. 3 ἐντρόμουτοῦ 
ἵππου γενομένου καὶ πτυρέντος. Ἴλμοισ] 
αΏΡραΥΕΠΓΙΥ ποῦ δὲ Αῑῑο ποτά, 16 Β6ΘΠΒ 
{ο Ἠανο Ὄθδοι πι86α ἵπ οὐδοῦ ἀῑα]θοί5 
{γοπι μα οαγ]αβύ 01Π168, 6.5. ἨΙρροογ. 
ἄο Μογῦ. Ηιώ. τ. Ῥ. 6οο ἢ δεδίσσηται.. 
καὶ πτύρηται. 

ἥτις] ΄δοεῖπ ἐ]ιαί ἐέ, 1.6. “γοῦν Γοα- 
15816558 πιο πποηασεᾶ πλ Ῥουβοςι]- 
0ἱομ”; Ῥγαὐὐγασῦίοη τ] ἢ ἔνδειξις : 6ΟΠΑΡ. 
ἨΡ]Ι6Β. 111,13 αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν 
ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν ἥ τις ἐστὶν 
δόξα ὑμῶν, απᾶ 566 ΠΟΙ ὃ χχίν. ). 
200. δὺ Ρατ] 1868 ΥΕεΙΥ 5] ἸΔη- 
ϑαιδσθ ἴῃ Ἱήπς ὕο ο οὔπεγ σγοαῦ 
οαγο] οὗ Μδοραοηΐα, 2 1 658. 1. 47. 

Τη {ῃ18 βοπίοποο ἴμθ τουθῖγεά {εχί 
Ῥτεεεηίς ὑπο γατίαδίοπΒ: (1) ΕῸΣ ἐστὶν 
αὐτοῖς ἰὖῦ ΤθιάΒ αὐτοῖς μέν ἐστιν : (2) 
Έογ ὑμῶν 1ὖ Ἰ8 ὑμῖν. Τ]ιοξο αγο οἩϐ- 
ὙἹΟΊΒΙΥ οΟΥΥΘΟΦΙΟΠΒ {0Υ {ο βακο οἵ 
Ῥα]αποῖηςσ 0110 ΟΙδ 565 απά Ὀγίησίησ ου 
ὑπὸ οοπύγαβῦ, 

τοῦτο ἀπὸ Θεοῦ] το[οιτῖης {0 ἔνδειξις. 
Τὸ 15 ἃ ἀἰτοσῦ Ἱμάϊοαοπ ἔποπα (ἀοάα. 
Τ]ο Ολγ]βθῖαη σ]αάϊαξογ ἀο68 ποῦ αηχί- 
οαδΙγ απαἰῦ υπο βίσπα] οὗ 18 οὐ ἀθαίῃ 
{οι ἴλο Ποκ]ο οτοπά (αν. ϑαΐξ, ΠΠ. 
36: Μαπογα παπο επί οὐ Υογβο Ρρο]11οο 
νυ]σῖᾳαθπαΗρεῦ οοσϊἀαπό ρορα]απί(ογ3). 
Το σγοαῦ ἀγωνοθέτης ΗΙπιβα]ξ [αρ 
ρῖνοη ΒΙΠ ἃ Β1Υ9 {ο]οη οἱ ἀοιίτεχαπορ. 

20. ἐχαρίσθη] ΄ ἄοάᾶ Ἰα5 σγαῃύθα γοιι 
ὅπ Ἠὶρ]ι Ῥηνίοσο οἵ ειιβοτίης {ου 
Οµτὶδὲ; Οµἱ8 18 πο βιτοδύ βαἰρῃ, (μα 
Ηο Ἰοοῖκβ αροπ γοι γι {αγοιν  Ῥοο 
{π6 ποίο οἩ 1. 7. 

τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ] 1.9, πάσχειν. Ίο 



Σ σον 1] ΕΡΙΡΤΙΕ το ΤΗΕ ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΗ͂. ΤΟ7 
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μονον το εἰς αὐτον πιστευειν, ἀλλα καὶ τὸ ὑπερ αὐτοῦ 
/ 4 λ ΄“ » τ γ} 5 

πασχειν' 3 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ 
4 - ν ᾽ 

καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί. 

ΤΙ. Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παρα- 

αοπὔοποο 15 βα5δρεπάοἆ ὮΥ {116 ΙΠβοΓ6ΙΟΠ 
οἵ πο α[ἴογ-(]οιισ]ιό οὐ µόνον τὸ εἰς 
αὐτὸν πιστεύειν, απᾶ χοβαιηθά Ιπ τὸ 
ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν. 

3ο. ἀγῶνα] “ἃ ϱἱαάἱαἑοτῖα] ου αἲ]ι- 
]θίίο οοπ{θεύ, ἃ8 1 ΤΊ). γΙ. 12, 2 ΤΙΠ1, 
Ιν. 7; ΟΟΠΙΡΑΤΘ συναθλοῦντες, Υ6Υ. 27. 

ἔχοντες] [0 15 ἀϊποι]6 {ο 58. υ]ιοξίου 
{818 πνοχγὰ βἰιοαιά 6. {αἰκεη (1) υπ] 
στήκετε συναθλοῦντες καὶ μὴ πτυρόµενοι, 
{16 Ιπίεγηιοά]αίθ πονάς Ὀείησ α Ρατθή- 
ὑποβίς; ΟΥ (2) γη] ὑμῖν ἐχαρίσθη κ.τ.λ. 
38 απ Ίγεσα]ατ ποπιϊπαδίνο, οὗ π]]σ]ι 
ΙΙΏΥ Ἰηβίαηοςθς ΟΟΟῸ ἴῃ δὲ Ῥαπ], 6.5. 
Οὐ]. 111, 16, ΕΡΙ6Β. 111. 18, ἵν. 2: 566 
ΠΟΙ 8 ἸχΗ]. Ῥ. 716. ΑΒ στήκετε 15 
80 {αν ἀἰδίαηῦ, ἴἶο Ἰαύθθι" οοπβγαςοδίοἩ 
ΒΘΘΠΙ8 ΠΟΤΟ Ρτοβαβ]ο. 

εἴδετε] Ίο εαιο’; {ου πο Αγροβί]ο 
βι[ογοά Ῥουδεουδίοη αὖ ΡΙΙΠρΡΙ 1ὑ56 1; 
Ε66. Αοἲβ χτΙ. Ι9 Βᾳ., Ι ΤΗ688. 11... 2, 
ἴῃ ΜΉΘ ]αὐΐου Ῥαββισο Ἰςθ τι8605 ἐῑιο 
Β4Π10Ο γγοτά 48 ἸθΓοθ, ἐν πολλῷ ἀγῶνι. 
φορ ἴ]ιο ἱπύγοαιιοίίοη, ϱΡ). 58, 6ο. 

11. 1. “1 ἤιοι γουχ Θχρουΐθηοοβ ἴῃ 
ΟΠ δῦ αρραα] {ο τοι τ] απγ {οχ06, 1 
1ογθ οχογῦβ αΠΥ Ρογεπαβίνθ οπου πΏοΠ 
γοι, 1{ γοῦν {ε]1ουγβΙΗῥ ἵπ {1|6 ΚΡ ΓΙὺ 18 
ἂν ἰνίηρ' τοαλίγ, 1 γοι Ἰαγθ αΠΥ αΏθο- 
ὑϊοπαῦθ γθαγπΙηςς οἵ Ποθαγῖ, αΏΥ {επάςτ 
{οε]Ίπσ5 Οἵ οοπραβδίοη, Ιδύεη απά οΏςαγ. 

ἱ οι Ἠαγο ΡΊναη πηθ 70Υ ἨΙ0]θγίο. ΝΟΥ 
ΛΙ] ΤΥ οπρ οἱ ϱ]αάποββ {ο ογοτβονΊηρ. 
14ν9 ἴῃ απΙ(γ αΠιοης γοἈτβε]νθΒ, απῖ- 
πιαζοᾶ ὮΥγ αη εαπα] απἀ πιπύπα] Ίοτο, 
Καηϊὺ {ορού]μαν ἴῃ αἰ] γοασ αγπιρα(μίθΒ 
απᾶ αβοοίοπ8, απ](οά ἵπ αἲ γοῦν 
ὑιουρ]ιές απἀ αἴπῃ». | Ὦο ποὐλίης ἴο 
Ῥγοπιοῦο {πο οπᾶ8 οὗ ρατίγ Γαοῦϊοη, πο- 
ήηπσ {ο βου Υ γοιν ΟΥ̓ Ῥο6ίβδοπα] 
γαπΙ(γ: Ῥαῦ Ῥο Πιπαρ]ο-ηπϊπάθά απιά 
οβίθοπα Τοιγ ποῖρ ἢ ὈΟΌΥΒ πιογο ΠἰσΗΙΥ 
{αη γοΓΑεΙνθΒ./ Πε ποῦ ΘΥΘΥΥ ΠΊΔΠ Υ0- 
σατά Πῖδ οπη νγαηΐβ, Ἠ15 οἵιι ΙΠίετ- 
οδί5; θαὺ Ἰοὺ ἴῃ οοπδι]6 αἶδο Όλο 

Ιη{ογοβί5 απᾶ {ἶιο σαπῖς οἱ οἴμους. 
πο Αροβί]ο Ίιογο αρρααΙβ ο {86 

ΤΠΠρρίαηΒ, Ὦγ αἰ] ὑπο ἀθεροβύ ες- 
Ροτίοπςθβ ο ΟἨτ]βίαης απά αἱ] ιοί 
πορ]οξύ Ιπιρι]βθ 38 Π1ΘΠ, ἴο Ῥγαβαγνο 
Ρθαςο απά οοποογά, Οἵ {Πο {ον στοαπἆβ 
οἳ αρροα!, {π6 Πγεί απά ἰΠϊγά (παρά- 
κλησις ἐν Χριστῷ, κοινωνία πνεύματος) 
ατο ΟὈ]οὐϊν 6, πο Θχύθυ μα] ρτϊποϊρ]α5 οὗ 
Ἰογὸ απά ἨαγΠΙΟΠΥ;Σ 116 {πο βθοοπὰ 
απά Τουγ ἢ (παραμύθιον ἀγάπης, σπλάγ- 
χνα καὶ οἰκτιρμοί) αγο Βα δ] Θοὔϊνρ, ὕπο Ἱῃ- 
παχᾱ [6ε]πος Ἱπβρίγοά 0Πεγοῦγ. Το 
79γπι οὗ ἴλο αρρθα] Ἠαβ ου 111ὺ8- 
ὑταῖθά {γοπι Ὑϊγοι] ὤζπ. 1. 603 ΄ Βἱ φυὰ 
Ρἱο8β τοβροσίαπῦ πιπηῖπα, 81 ααϊα α5- 
δ 7π|50101986 οί, οὔ πἹθηΡ 510] οοηβοῖα, 
γΘοῦΪ, εἰς, 

παράκλησις ἐν Χριστῷ] 1.0. “1 γοὺν 
{ο ἵπ Ομ τ Ἰ δύ, γοῦν Κποπ]εάσο οἵ Ομτ]»έ, 
ΒΡΘΔΚΒ {ο χο Ἠοατῦς τ] ἢ ἃ Ρουβαᾶ- 
Βῖνθ εἰοαισπορθ) ΊΤ]ο βαρ]θοῦ οὗ {πὸ 
βοηΐθῃοθ, ἴ]ιθ οχλοτίαδίοη 0ο απ1ϐγ, 16- 
ᾳ11γ68 ὑμαῦ παράκλησις 5λοι]ά ο {αχαι 
Ἠθγο {ο Ἰηθϑῃ ποῦ ΄οοπβο]αθίοπ Ῥιαΐῦ 
ἑοχ]οτίαΙοη.’. 69 ἴ]ιθ ποσῦ ποίθ, 

παραμύθιον] “ ἠπορπίίος, 6γιζ0106- 
η6πιή,) ποῦ ΄οοπι{ογί,) α8 {1ο Ὑγογά Ἠηοσθ 
ΟΟΊἨΠΙΟΠΙΥ ΠΘΑΠΒ. ΕῸΥ ὑμ1]8 56η86 οἵ 
παραμύθιον, “ἃ τιούϊνα οὗ ΡΘΥΒΙΆΒΙΟΙ ΟΥ̓ 
ἀἱβειαβίοη,) 566 Ρ]α6. 7,600. νἱ. Ὁ. 773 Ε, 
ΙΧ. Ῥ. 960 Α ἐὰν μέν τις τοιούτοις παρα- 
µυθίοις εὐπειθὴς γίγνηται, εὐήνιος ἂν εἴη, 
{ιἱ)ή/. Ρ. 2728. ἸΠΒ, 10 18 πο 
ονἱσίπαὶ πηθαπῖπς οἳ έο σον, αΡΡαᾶσ5 
5011} ΤΟΥ {Το αεΠ{ΘΙΥ ἴῃ παραμυθία, πα- 
ραμυθεῖσθαι. Έοχ {πο οοπ]αποῦίοη οὗ 
παράκλησις, παραμύθιον, ἴῃ Ὁ ΒΕΠΒΟ ἴῃ 
γἨ]ο]ι ὉΠΘΥ ατο Ἠθγο 860α,5661 Τ1685. 
Π, 11 παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυ- 
θούμενοι καὶ μαρτυρόμενοι (ΝΙ6 {ο 
ποθ), απᾶ ῬΘΥΒΔΡ5 1 Οον. χὶν. 3. 

εἴ τις κοινωνία κ.τ.λ.] “1 ΘΟΠλΪ0}} 
να ιο Βρϊτϊί6 οὗ Ίουο 15 ποῦ ἃ 16 ̓Ὸ 
1416 πϑῆϊθ, θαὺ α του] (μησ  Οοιι- 



105 ἘΡΙΞΤΙΙῈ Το ΤΗΕ ΡΗΠΗΙΣΡΙΑΝΕ, πι ση 
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μύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ τις σπλαγ- 

ΠΩΣ καὶ οἰκτιρμοί, 9 
/ ἃ / «/ λ 

"πληρώσατε µου τήν χαραν, ἵνα το 

αὐτὸ Φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύνψυχοι, 

τὸ ἕν φρονοῦντες" 

Ρατο ὑΠ6 Ῥοπϑαϊούϊοη ἵπ 2 (οὐ. ΠΠ. 13. 
εἴ τις σπλάγχνα κ.τ..] ΤΠο ἀποϊθηῦ 

οορῖθΒ 8.6 ὉΠΔΗΪΤΊΟΙΙΒ ἵπ ἕανουν οἳ ὑ}}18 
γΘΔαηρ; (06 οΠΙΥ Ἱπιροτίαπῦ οχοθρύΙοι 
Ὀοίπς Ο]επι. ΑΙοεχ. Φίγοπι. ΥΙ. Ῥ. 694 
Ῥοΐΐ6υ, ἩΠθίθ τινα 18. Ώ6ΓΠαΡ5 ἃ Ιαΐ6υ 
ΘΟΥΥΘΟΟ ΟΠ); απά Ίο οαπποῦ ὑπογαίογο 
Ιοο]ς αΏοΏ τινα 88 ΑΠΥΟΠΙΠΡ ΠΟΤΟ Παπ 
8 αγΡΙίσαΥΥ, ποιρ] γαι} οὐνίοι», 
οπιεπᾶα{ῖοη ἵη {ο Ἰαΐου ΜΕ Ἠ]ιεγο 10 
οοογΒ. ἈΝογογίῃο]θβς Ὁ 86ΘΙΠ8 μασά]γ 
Ῥοββῖρ]θ ὑμαὺ δύ Τα] οου]ᾷ Ἠαγο ἴη- 
ἰοπάσὰ 5ο {ο Πίο. Ίξτις ἴβ τααϊποᾶ, 
16 ο ἢ ΟΠΙΥ Ὃρ αχρ]αϊἰπεά ὮΥ {Π6 εαρεΥ 
Ἱπιρεῦποβ]ῦγ τὶ γνίοὰ πο ΑΡοςί]ο 
ἀἰοίαίθᾶ {π6 Ἰούθεγ, ὑπ6 εἴ τις οἵ ένο 
Ῥιθοεάίης οἶααδο Ῥείηρ ταρεαίεᾶ, απά 
ἴμοη ὮΥ ἃ βιάάςη 1Πρι]86 σπλάγχνα 
καὶ οἰκτιρμοὶ Ὀείπς Βιι ϑυϊπὐ6α ΓΟΥ 8ΟΠ1Ο 
Ροββῖρ]ο πιαβοα]πο ΟΥ̓ {οπ]πῖηθ ΒαὉ- 
βἰαηύνθ. Βοπιθ ἴον ΜΑ5 οἵ πο ρτοαί 
ΔΌ ΠΟΥ γοαᾶ ἴῃ Ι]κθ ΠΙΔΏΠΘΥ εἴ τις 
παραμύθιον. Ῥιῦ 16 Β6ΘΙΗΒ ἨΙΟΥΘ ΡΥο- 
Ραβ]ο ὑπαὺ εἴ τις 15 8 ΘΙΥΟΥ Οἱ ΒΟΠ16 
εαγ]γ {γαπβογ1Ῥετ, ΡεΓΠαΡ5 οὗ {Π6 οτἱρὶ- 
πα] απιαπιαθηςφῖς ὨΪΠΊ861 5, {ΟΥ εἴ τινα 
ΟΥ εἴτι. 1 εἴ τι ποιο Ἰπθεπᾶάςᾶ, {Π6 
6ΙΥΟΣ Ὑου]ά Ῥο πούμϊπρ' πιογο {αι 
Αη αοὐάεπία] γεραδϊθῖοη οὗ ἴ]ο Πγεῦ 
]είζου 1Π σπλάγχνα. Ὁπάει αἩγ οἱχ- 
ουπιδίαποθς, ἴ]ο τεαᾶῖης εἴ τις 18 ἃ 
γα]ααθ]ο {οβύΙΠΟΠΥ {ο {πο βογαρα]οιβ 
ΒΑΘ ΠΟῪ οἳ ο οατ]γ ἔχαηβογίρογς, νο 
εορἰθᾶ {1ο {εχί α5 (6 {οιιπᾶ 16, 6ΥθΏ 
π δη 16 οοπίαϊπεᾶα τεαᾶίπσς 80 πιαπῖ- 
ΒΟΥ ἁῑβποι]ί. θε ἴ]λθ ποῖθ ΟΠ ἦλθεν 
1η (λ]. 1]. 12. 

σπλάγχνα] Βεθ ἴ]μο ποίθ ΟἨ Ἱ, 8. 
ΒΥ σπλάγχνα 18 εἱσπ]ήοά ἴῃμο αΌοάο οἳ 
{οπάοχ {6ε]πσς, ὮΥ οἰκτιρμοὶ ὑΠ|6 πιαπ]- 
{θβίαΐϊοη οἳ ὑῃ 686 ἴῃ ΟΟΙΩΡΑβϑἰοπαΐθ 
γεαγηίησς απά αοὐίοηΒ: ΘΟΙΏΡ. Οο. ἢ, 
12 σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ. 

2. πληρώσατε) “σοηιρίθίθ, 38 γοὰ 
Ἠαγο Ὀοσαν ΠῸ μας ἈΙΓΟΛΑ͂Υ ΟΧΡΥΘΒ8- 

8 μηδὲν κατ᾽ ἐριθείαν μηδὲ κατὰ κενο- 

εἆ 1γ15 ἸΟῪ δὖ ὑμαῖγ ζα 10 απᾶ 1οπο, Ἱ. 4, 
9. (οπιραγθ «08. ΠΠ, 29 αὕτη οὖν ἡ 
χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται. 

ἵνα] “80 α8 {ο 886 ἴμο ποίθ ΟΠ 1. 9. 
τὸ αὐτὸ φρονῆτε] ἃ 6εηπεγα] εχΡρτοδ- 

ΒΙΟΏ οἵ αοοογάαποθ, συ 16: ἀοβποά 
οπᾶά επ{οτοθἆ Ὦ} ο ἴγθυ {οοπίπς 
εἶααβοβδ. [1ὑ 15. {πο οοποοτᾶ ποὺ οὗ ἃ 
6ΟΠΙΠΠΟΠ Ἰαΐγεά, αὖ οἵ ἃ οΟΠΊΠΙΟΠ ΙΟΥΘ 
(τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες). ΤΙ πιβη]- 
[οϑύβ 1561 ἵπ α. οοπιρ]θίθ ἨαγπιοηΥ οὗ 
πο Γεο]ίησς απά αβοσῦίοηΒ (σύνψυχοι). 
Τὺ ργοἆιςθ5αη οπ/{1γο ππίδοη οΓ{λοιρ]ῦ 
απά ἀῑγαςίβ 16 {ο οπ6 θπά (τὸ ἐν φρο- 
νοῦντες). Τ]ιο γοάιπάαπογ ΟὗὨ 6χρΓθβ- 
ΒΙ0η 15 ἃ ΤΊΘΑΞΙΤΘ Οὗ. ἴ]ο ΑΤοβί]θ38 
ΘΑ  ΠΘϑύηθ688 : βαβαί, 8478 ΟἨΥγβοΟΒύΟΠΗ, 
ποσάκις τὸ αὐτὸ λέγει ἀπὸ διαθέσεως 
πολλῆς. 6ο ὑπο Ιπίγοᾶιοίοῃ, Ὁ. 67. 

τὸ ἕν φρονοῦντες ἃ ΤΟΠΡΘΥ 6ΣΡΤΟΒ- 
81οἩ ἴΠαη {ο Γογοροίης τὸ αὐτὸ Φρο- 
νῆτε, ἴγοτη ν/Ώῖολ 16 ἆοεΒ ποὺ οὐμετγγίβο 
ἀῖου, Ἔϊο πο αγθ ΒΟΠΙΘΕΙΠΙΘΒ ΟΟΠΙ- 
Ρίπεᾶ, «6. Αὐἱβι]α, ἆθ ὅοπο, Λο. 
Ῥ. 569, ἕν καὶ ταὐτὸν φρονοῦντες, ΘΟΙΏΡ. 
ΡΟΙΥΡ. Υ. 104. 1 λέγοντες ἕν καὶ ταὐτὸ 
πάντες καὶ συμπλέκοντες τὰς χεῖρας, 
ααοίεά ὮΥ ΥΥ οἰβίθίη. ὅο {οο {πο 1μαὐΐῃ 
ἔππυπι δύαπθ Ἰάθπα βοη{(το Τηθ6 ἆο- 
Βη]ζο αγί]ε]ε Ώοθίογο ἐν σ1γες αάάϊβουα] 
εὐγοησί] {ο {Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ. 

8. μηδέν] ΄ἄο ποἰλίπρ. Ίππο νου 
15 ΒΡ ΟΥΘΒΒΘα, 38 18 Υοιγ {Γεοη{]γ ἐπο 
63586 ἴῃ Ιπιρογαὐΐνθ βεπύθηοθΒ α[ίεγ μή, 
6. 5. (αἱ. Υ. 13 (866 λθ ποίθ {]εγθ): 
οοπχρ. ΚΙούΖ οἨ Ώεταγ.π. Ρ. 66ο. ΤῊ Ϊ5 
οοηβίγιούίοη 18 Π1ΟΥΘ πααγα] ἃ Πα ΠΙΟΥΘ 
{οτοῖρ]ο ματ πο απάεγβίαπάίπσ φρο- 
νοῦντες ὙΠῸ} μηδὲν {γοπα 61ο ργεσθάίπς 
6ἱα150. 

κατ᾽ ἐριθείαν] 5ο 1σπαῦ. Ῥλή]αά. 
ὃ μηδὲν κατ᾽ ἐριθείαν πράσσειν. 966 ὕ]ια 
1ηὐγοἀ αούϊοῃ, Ὁ. 75. Όπ ὑμ6 πιερηίης 
οἵ ἐριθεία, βλοβοαβηθκς, Ρατίγ-αρίτας 
860 ἴ]ιο ποίθ οἡ α]. ν. 2ο. Τίο ἔἶννο 
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δοξίαν, ἄλλα τη ποια Τ κ νρυΣ ἡγουμενοι 
ε « ΄ . ΄σ ε ΄σ 

ὑπερέχοντας εαυτῶν, μη τα ἑαυτῶν ἕκαστοι σκοποῦν- 
3 3 3 1 / « 

τες, ἀλλα καὶ τα έτερων ἕκαστοι. 

4. 5. μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων. Ἕκαστοι τοῦτο 
φρονεῖτε Κ.Τ.λ. 

Ἱπιρθάπιεπίς {ο απ π]γογοα], ἀΠαδίνο, 
υπουπά1θίοπα] οἰαγΙῦγ ατθ ἴ]ο οκα]{ᾶ- 
Μου οἵ ρατίγ απἁ ἴΌ]ο οκα]ίαδίοπ οἵ 
86, Βούϊι [πΠ6856 ατθ οοπάθηληθᾶ Ἰθγο; 
ἴ]ιο βγβῦ ἵη κατ᾽ ἐριθείαν, ἴλο βοοοπά ἰῃ 
κατὰ κενοδοξίαν. ΤἨθ μηδὲ κατὰ κενο- 
δοξίαν οἵ [6 οἰάετ Μβς ἀἰκαπσιίδ]ιαΒ 
8 οπρ]αδίσες ἴ]ιο ὕνγο [8186 πιούϊν 8 
1ΟΥΘ ΒίΤΟΠΡΙΥ (ια ο ἢ κενοδοξίαν οἳ 
ὧιο τοσεϊγεᾶ ἰεχί. 

κενοδοξίαν] ΄σαῖνι-ρίογη, Ῥει5δοπα] 
γαηΙθγ. 999 {Π6 ποίθ ΟἨ πα]. υ. 26. 

τῇ ταπεινοφροσύνῃ] ΄φοι {ζοιοζ- 
1658 οὗ γιῖπα. Ἔ]ποαςδ]ι ἃ. ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
ποτά ἴῃ πο Ναι Τοβίαπιθηζ, ταπεινο- 
Φροσύνη 86ΘΕΠΙ8 ποῦ ο οοσαΥ 6αΥΙΙ6Υ. 
Ἄνθη πο αἆ]εσῖνθ ταπεινόφρων απᾶ 
ἴ]θ γεγΏ ταπεινοφρονεῖν, ὑμοτρ ἢ οεσΓ- 
ΤΙΠΡ 9Π068 εαο]ι ἴῃ ἴ]θ 1ιχχ (Ττου. χχίχ. 
23, Ε8. ΟΧΧΧ. 2), ΑΏροθαχ ποῦ {ο 0ο {ουπά 
ἴῃ ο]αβδίσα] ἀΤθε]ς Ῥε[οτο πο ΟἨτὶβίαη 
ο΄. [}ἢ Πεαί]εη πτΙίΘΓΒ Ιπάθθά ταπει- 
νὸς Ἠ858 α]πιοδί αἱ αγ5 ἃ Ὀδα πηθαπίης, 
“του θη, “Δ ] θοῦ [ἢ Απδίρυιο () 
{ου ΙπβίαποῬ (έν. Πάθη, ἔπ ον. ταπει- 
νὸς 18 αββοοϊαϊοά ψ10}} ἀνυραποδώδης ; 
ἴῃ Ῥ]αΐο (7600. ἵν. Ρ. 774 ο) νι ἀνε- 
λεύθερος; ἴῃ Αιτίαη (Πρίοί. 1. 3) ψῖῦὰ 
ἀγεννής. Το Β ἨοΠΘΥΘΓ ΒΟΠΙΘ ἴῸΝΥ 
εχοθρίοη8 816 {οιπά, οβροοία]γ ἴῃ 
Ῥ]αΐζο απᾶ ἴπο Ῥ]αίοπίρί; 566 Νοα- 
ἆθιν ϐ/νιγο)υ Πϊδέ. τ. Ρ. 26 (Ἠπ6. Τι.). 
Οἱ {1ο οἴ]ιου πα, δῦ Ῥαα] οπ0Θ 11868 
ταπεινοφροσύνη ἴῃ ἀἱβραγαςεπεηί, 0ο]. 
Ἡ, 196. [Ὁ πα8 οπο ργεαῦ ταβι]ῦ οἱ ὑΠ6 
{ο οἵ Οµγ]ϱῦ (οη πο δύ Ρα] ἆπγο]]β 
66) 6ο ταῖδο “Παπ ΟΥ) {ο 108 γορος 
Ἰογα]; απἀ, 1 ποῦ {γαβΏ οοἴηεά {ΟΥ {019 
ΡΙΥΡΟΒΘ, ἴ]α γογά ταπεινοφροσύνη ΠΟῪ 
Πταῦ Ώοσαπιθο ειγτοπύ (Ἠτουιση ο 1π- 
ἨποπορῬ οἵ Ομτϊβίαπ εὐμίο. ΟἨ 168 
ΠΟΥ] απἀά το]ϊρίοις εἰσπίβοαηςο 566 
Νοεαπάετ ίαρέϊηρ τ. Ὁ. 483 (Επρ. Ττ.). 

ἀλλήλους κ.τ.λ.] 1.6. ΘΔ οἢ ὑπ] Κίηρ' 

{πο οίπεν Ῥοίον., 8366 θβρ. Βοπμι. ΧΙ]. 
19 τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι. 

4, 5. 11659 Υ6ιβε5 δα ῃι1ῦ ΒΘΥΟΥΑ] 
γατΙοΆΒ τοαάϊῖησς,. ΤῊ τοοθὶνοᾶ ἰθχύ 
Ἠὰβ8 σκοπεῖτε {ΟΥ σκοποῦντες, ἃπΠα Φρο- 
νείσθω ἴον φρονεῖτε, 4180 Ιηπβετίίης γὰρ 
οἴου τοῦτο. ΑἹ] ύπαβο νδυϊαῦϊο 8 ΠΙΑΥ 
Ῥο δὺ οποθ ἀβηιῖβδεᾶ, α5 {Π6Υ Ἠαγο ποῦ 
Βα ΠΟΙ θη 5αρροτύ απἀ αγθ εγἰἀεπί α]- 
{ογαθίοηβ {ο τε]Ιθεγθ ἴ]ο ϱΤΑΙΗΠΙΑΥ οὗ 
ύλο Βοηίθηοθ. Βιῦ οὔΠοΓβ 501}} τεπηαίη, 
πηεγθ 10 15 πιοτο ἀἰβιοπ]ό {ο ἁἀθοῖάο. 
1η γι. 4, αὖ ὑπ6. βγςύ οσσπγεπσθ οὗ {Π6 
πογᾶ, λεγο 5. δροαῦ θα πα] δυύπουν 
{0Υ ἕκαστος δια ἕκαστοι; αὖ 165 5εοοπᾶ 
οοσΙΥΥΟΠΟΘ, ὑῃ6 γγεὶσ]ιῦ οἵ ενἰάεποῬ 15 
ΥΘ6ΥΥ ἀθεοϊάςά]γ ἵπ [ἄνουν ο} ἕκαστοι 8 
Ασαϊηβί ἕκαστος. Όπ ἴἶιο ϱΤΑΠΊΠΙΑΥ 16 
β]οι]ά ϱο6 τοπιαχ]κοά; (1) Τα πο ρ]α- 
Τα] οὗ ἕκαστος, ]οιβ] ΟΟΠΊΠΙΟΠ 6]86- 
ΦΊθγθ, ἀοθβ ποῦ οσσατ αραίπ Οἱ ΠΟΥ 1Π 
πο Ναι Τοδίαπιεπέ ({0Υ ἴῃ θυ. γΙ. 11 
16 18 οργίαϊηΙγ ἃ {αἱ τεαςης) ΟΥ̓, ἃ8 
σου ἃ αρρθαχ, ἴῃ {πθ 1χχ. (2) Τα 
πο αλοπ]ά οχρεοῦ οἴίμεγ τὰ ἑαυτῶν 
ἕκαστοι ΟΥ τὰ ἑαυτοῦ έκαστος; Ὀυὺ {118 
ΘΟΙΒΙ ἀου ϊοη 15. ποῦ ὙΘΥΥ͂ αϊσ]ιῦγ, {ου 
Ιγνοσι]αγ10ἱ65 ΒΟ οὐ 6 5 οσο; ἃ Πα ἃ 5 
τὰ ἑαυτῶν ῬΥΘΟΘα68 ἕκαστος, {Π6 Ιαὐέαν 
πη]σ]ῦ Ὀ6 Ἰοοκθὰ αρθηὴ 8ἃ5 απ αΓί6γ- 
ὑποιρ]ιό Ιηβετίοᾶ ρατεπ{]αίΙοα]1γ. (3) 
Τμαϊ δύ ῬΡαα] οµη Πατά]γ Ἠαγο νυ θη 
ἕκαστος ἴῃ ἴπο βτβύῦ οΙαιδο ἃπα ἕκαστοι 
ἴῃ {ο Βθοοπά, ἐγέθηαίγ ἐδ οἴαιιδεβ αϑ 
σογγοἰαίΐσοας απιᾶ {μου ου 1Γ πο γούαϊη 
ἕκαστος ἴῃ ο ἢγβὺ οᾳ5ο, ἰὑ ψ1}} ο 
ΏΘΟΘΕΒΩΥΥ {ο ἀθίασ]ι {πΠ6 ΓΟ] Πρ ἕκα- 
στοι, απᾶ οἴη 16 οἩ. ΥΙΟΣ {πο ποχῦ 561- 
ἴοισο, ὮΤΗΙ8 γί6ἵγ Β6ΟΠ18 {ο Ἠανθ Ώθει 
{α]κοη. ΕΥ̓͂ Βοιηθ οἰάθς οχροβδίογβ απά 
{ΥΑΠΦΙαΐΟΥ5: απᾶά 1 Ἰαγο ρίνθη ἴὖ 88 
απ αἱογηαίϊνο τοαάίησ,. ἸΠοϊμοχ ἴἶιο 
Ῥγοδαβ]Η(Ιο8 (Ππάερεπάσπ/{]γ ο ύμθ εγ]- 
ἆοπος) αγο ἴῃ Γ4ΥΟΙΙΥ οὗ ἕκαστος ΟΥ ἕκα- 



το η ἘΡΙΡΦΤΙΙΏ το ΤΗΕ ΡΗΠΗΡΡΙΑΝΡΗ, ΠῚ. ς, 6 

"Τούτο ΦρΟμε πε ἐν ὑμῖν, ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 

δὸς ἐν µορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ 

στοι ἴῃ {πο Άνευ 6486, 1ὖ 15 ἀΙ ΠΟ] ο 
ϱαΥ. ΤῊ Ρ]ατα] ἕκαστοι Μοι]ά ΏΙΘΔΗ 
έραοῖι απά αἰ." 

σκοποῦντες εαν πρ αξ {οι αἴηο 
(σκοπός). ἘῸΡ υπῖβ 56η86 Οὗ σκοπεῖν 
τὸ ἑαυτοῦ, “ἴο οοηδα!ῦ Ο0Π635 ΟΥ̓ ἴη- 
{ογοβίβ;᾽ οοπρ. Έναν, 0. 1114, ΤΊναο. νἱ. 
12, απ οὔ]αγ ρ85δασαΒ αποίοἆ ὮΥ ΊΝ εὔ- 
αἰοίη. ΕῸΣ οἶπει Ιπδίαποθςδ οὗ ρατί]- 
αἴρ]αβ αβεά Ἡ]ετο Ἱπιρογαἰίναβ τσ ῦ 
πανο θθθὴ οχροοίθἆ, 560 Ίος1. χή. 9, 
Πεῦ. ΧΙ]. 5. 

ἀλλὰ καί] “διυιέ αἴεο; 1.6. Ἰοὺ ὕ]θηι 
]οο]ς θε/οπιά ὑ]ιαεῖτ ο/η ΠΠ ετεβίΣ {ο ὉΠ086 
οὗ οὔμειβ. 

ἕκαστοι] ἴον {1 τερεῦϊδ]οη οἵ {118 
ποτά ΘΟΙΏΡΑΓΘΊῚ 0905. Υἱῖ. 17. 

ζ---11. “Βοῆροῦ ἴῃ γΟῸ ΟῚ ΤΠ 8 
{πο παπά οὗ ΟἨτ]δὺ ᾖθδ18. Ῥο Ἠαπιθ]ε, 
α8 ο αἱδο ΥΑ5 Ἠππηρίθ. ΤΠοισ] εκ- 
Ἰδήηο Ὠδίογο {Πο Ἰγοτ]ά5 ἴῃ πο Ἠήεγηα] 
(οἆ]μααᾶ, γεῦ Πο ἀῑά πού οἶτπς σι} 
ανΙαΙϐγ {ο ἴπο Ῥγετοσαίίνας οἵ Πῖν 
αἰνίπο 1α]θβύγ, ἀῑά ποὺ απ 1 Ὁ] ΟΌΒΙΥ 
ἀἱδρ]αγ Η15 θαι! γ τὶν αοα ; Ὀαῦ ἆ]- 
γοςίθοᾷ Η] 861 οἵ {πο ο]ογίεβοξΏθανοη, 
8 Πα {οοἷς προπ ΗΙπ {Π6 παύαγθ οὗ ἃ 
βουυδηῦ, αβδιπηῖηρ 6 Πκεπθβς Οἵ Π16Ή. 
Νου πας ὑΠὶ5. αἱ]. ἨΠανίης λα αρ- 
Ῥεαγεᾶ αΠΙΟΠΡ ΤΠΕ ἴῃ {1ο ΓαβΗΙΟΠ οἵ ἃ 
181, Πο Παπρ]εά ἨΙπιβε][ γεί πιογο, 
οπηᾶ οαχγ]εᾷ οαὖ Η15 οῬεάίεπος 6Υ6Π {ο 
ἀγίησ,. Νου ἀῑά Πο ἀῑο ὮΥ ἃ οΟΠΊΠΙΟΠ 
ἀθεαίπ: Ἠο πας σγποἱβεᾶ, ἃ5 ὑΠ6 Ἰονγθϑὺ 
γηϑ]οἴδοίου 18. ογποϊῃεᾶ, Βυῦ 45 πας 
Η18 Ἠαπη]1ζγ, 50 4150 Ίναβ Ηΐ5 οχα]ία- 
ἴϊ9οη. ο ταῖδοᾶ ἨΙπι {ο ἃ ρτθειηῖ- 
πθηῦ μοῖρ ὐ, απᾶ σαύο Ηίπι ἃ {1016 απ 
ἃ ἀῑσηϊγ {αγ ΔΌΟΥΘ 411 αἰρηϊῦϊο5. απἆ 
{0168 6156. } Του {ο ὕλθ ΠαΠ1θ δηα π]α- 
1εβίγ οἵ 10518 αἱ] ογοαϊθα ὑμίησς ἴῃ 
Ἠθαγθη απά θαγύ] απά Πα] ια] Ῥραγ 
ποπ]ασθ οἩ Ῥεπᾶεά Ἰηθο; αι ΘΥΘΙΥ͂ 
ἴοησιθ ΤῸ Ῥγαίδο απά (Παηκδρϊγιηρ 
804} ἀεο]ατο ὑπαῦ 6805 Ομτῖδέ 15 Τιοτᾶ, 
ἃ πα ἴῃ απᾶ {ος Ἠίπι βλα]] ο]ογίίγ ἄοά 
{ο Εαΐ]ιογ. 

5. ἐν ὑμῖν] “ἴηι γουγβεζοσθ, 1.6. “ἴῃ 

Υοιχ Ποατίς, ας Μανί. 11. 9 μὴ δόξητε 
λέγειν ἐ εν ἑαυτοῖς, ΙΧ. 3 εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς 

(εχρ]αϊπεά Ὦ}Υ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν 
ν]ΙοὮ {ο011ΟΠΑ), 'χ. 21 οἷο. ΒῸΓ ὑμῖν, 
πΊεγο {86 Ναι Τοβίαμηθηῦ τυ 6.8 
ΡΕΠΕΥΑΙΙΥ Ἰαγθ ἑαυτοῖς ἃπα ΟἰΔΒ510Ὰ]} 
ΔαῦΠΟΥΒ ὑμῖν αὐτοῖς, ΘΟ Ραγ6 Μαίύ. νἱἹ. 
19 μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυρούς; απᾶά 
586 Α. Βυδύπιαπη, Ρ.97. Τμεςο 5110} Ὁ 
ἀΗΠοιι]δ65, ἑοσαίμον ἢ {π6 Ἱγθρπι]α- 
ΤΙ οἵ οοπβίγποῦῖοπ παεηθίοηθᾶ ἴῃ πο 
πεχῦ ποίθ, Ἰανθ ἀοιβρί]εξβ θα {ο ύμο 
εαββΙ {1ο οὗ φρονείσθω ἴον φρονεῖτε 
1η {πο τοσεϊτεᾶ {εχῦ. 

ὃ καὶ κ.τ.λ.] 50. ἐφρονεῖτο. Τ19 Τ6- 
συ]αγ οοπβίγασίοι που]ά Ίιαγο ὍΘ ὃ 
καὶ Χριστὸς Ἰησοῦς ἐφρόνει ἐν ἑαυτῷ. 

6. ἐν μορφῇ Θεοῦ] πι {16 ΤΟΥ οὗ 
σοα». Οἱ {16 πιεαηῖηπσ οἵ μορφὴ πὰ 
105 αἰβυϊπούϊοη {ΓΟΠη σχῆμα 566 {ιο ἆο- 
ὑδοῃθὰ ποῖθ αὖ {πο διὰ οὗ 08 οπαρῖευ, 
Ί]ουβ]ι μορφὴ ἰ8 ποῦ {ἢ 8Β4Π1Θ ἃ8 φύ- 
σις ΟΥ οὐσία, Υοῦ ἴχιο Ῥοββοβϑίοῃ οἵ ὑπὸ 
μορφὴ Ἰπγο]νες ραγὐϊοιραίοη ἴῃ {19 οὐ- 
σία 4180: {ΟΥ μορφὴ ΙππρΙΙΘβ ποῦ ὑῃ6 οχ- 
{οτπα] αοοϊἀεηπί5 θαὐὺ ὑπ οββεη/{]α] αὐὑτ]- 
υαΐθΒ. δ᾽] αν {ο 16, μοτρ]ι ποῦ 80 
ἀθαϊδίν.. το ὑῃ6 οκργοββίοΏΒ πϑοὰ 
οἰδον]ν γ. τοι Ὢθ αν η] οὗ ὑῃ6 Βοη, 
εἰκὼν τι "ωνον 2 ΟΟΥ. ἱν. 4, Οο]. 1, 15, 
απᾶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως τοῦ Θεοῦ 
Ἠου. 1. 3. ΕΒἰπιϊ]αν 4180. 15. {ο -Θγπι 
πο] δῦ Φο ἢ Ἰαβ αἆορνοᾶ {ο οσρτ6βς 
ὑῃ15 ἐταῦμ, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. 

ὑπάρχων] Τα ψογὰ ἀειοίθθ «Ῥργϊογ 
εχἰείοποε, Ραῦ ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥΙΙΥ ΄εἴετηα] 
εχκἰθίεποθ» Τ]16 Ἰαῦΐετ Ἰάθα Ἠονογοι' 
{011918 ἴῃ {πο Ῥτεβδοπί ἹηδίαποςῬ {τουι 
πο εοποερθἶοη οἱ 116 ἁῑγΙπΙσγ οἵ ΟἨχὶδῦ 
πη]οἩ {πο οοπεχύ ΑΙΏΡΟΒΘ. ΤΠ6 
ΡΙΥα506 ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων 18 
Όπαςδ δῇ οχαοῦ οουηίθτρατύ {ο ἐν ἀρχῇ 
ἦν ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν 
κ.τ.λ. οἨη 1.1. ΤῊ 1άρα ΘοΥΓοβροπᾶ- 
ης {0 ὑπάρχων ἵδ εχριθββεᾷ ἴῃ οὔμον 
ὑθυ 8 εἸβοπβογο; Οο1. ἱ. 15, 17 πρωτό- 
τοκος πάσης κτίσεως, αὐτός ἐστιν πρὸ 
πάντων, ΗΘ. Ἱ. ὃ, το, ἆομπ ΥΠ. 58, 



ΟΡ ΕΡΙΡΤΙΣ το ΤΠΕ ΡΗΠΙΙΗΡΡΙΑΝΕ, ΠΤΙ 

’ σα λν ο . 3 λος ᾿ ἄταν 1 , 

εἶναι ἴσα Θεῷ, Ἰάλλα ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δουλου 

ΧΥΠΙ. 24, απᾶ ΑΡοο. 1. 17, 11]. 14. 
οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο] " γαῦ αἱα γιοί 

γοσαγα ἐξ αϑ ὦ 2γσο, ἃ ΤΥοπΡΙΤΟ {ο Ῥο 
ο]αίο]οᾶ δηα γοίαϊηθα αὖ ἃ]1} ᾿ιαζαν α8.᾽ 
ΤῊΘ πιογθ πιὰ] [ογπι οἵ {ο πγοτά 18 
ἅρπαγμα, ὙἘ1Ο ἢ) ῬΥΟΡΘΙῚΥ βἱρπ]βςς 5[η1- 
ΡΙΥ “ἃ ρίεςο οὗ Ρ]απᾶεν; ραΐ εδρεοἰα]]γ 
ΙΓ ΒΟ. γετῦς α5 ἡγεῖσθαι, ποιεῖσθαι, 
νομίζειν, οἵο., 15. αιιρ]ογες κο ἕρμαιον, 
εὕρημα, ἴο ἀαποίς' ἃ Πρ. ]γ-υἱζθα Ρο5- 
ΒΕΒΒΙΟΗ, 4η πποχροσίεὰ σαϊπ): ἃ5 Β]αῦ. 
“ον. Ῥ. 339 ν οὐδὲ ὥσπερ ἅρπαγμα καὶ 
λάφυρον εὐτυχίας ἀνελπίστου σπαράξαι 
καὶ ἀνασύρασθαι διανοηθείς, Πο]]οά. νἱΐ. 
20 οὐχ ἅρπαγμα οὐδὲ ἕρμαιον ἡγεῖται τὸ 
πρᾶγμα, τ. ΥΠ. 7 ἅρπαγμα τὸ ῥηθὲν 
ἐποιήσατο ἡ ᾿Αρσάκη, ΤιῦαΒ Βοβύγ. ο. 
ΛΙαπίζη, Ἱ. 2 ἅρπαγμα ψευδῶς τὸ ἀναγ- 
καῖον τῆς φύσεως ἡγεῖται, Εα5εῦ. 1. 10, 
ΥΠ, 12 τὸν θάνατον ἅρπαγμα θέμενοι, ΚΤ. 
6οπαί. 1. 31 οἷον ἅρπαγμά τι τὴν ἐπά- 
νοδον Ἰτοιησάμενοι. 

16 ἄρρθατβ ὑπθη ἴγοιη {μεβο Ἱπ- 
βἴαπσθβ ΌΠαῦ ἅρπαγμα ἡγεῖσθαι 116- 
ααεπῦ]σ Αἴση]ῇθς πού Πρ πιογο ἔλατ 
“ἴο ο]αίοῖι ϱγεθα11γ; 6 ρτῖζο ἨΦΗΙΥ; {ο 
εοῦ είυτο Ὦγ:” {π6 Ι1άθα οἵ Ῥ]απάθε οὗ 
ΤΟΡΡΘΙΥ ἨΠανίησ ριςδ8οἆ οιῦ οἱ βἰσ]ιί, 
ΤῊΘ {0γΠι ἁρπαγμὸς Ἠοιγεγεγ ργοβδοπ{ς 
ογοαίον ἀϊβιοπ]ϐγ ; [ος ΠΟΙ ΠΟΥ ΔΠΔΙΟΡῪ 
πος πβαρο 18 ἀεοῖρίνο 45 {ο 108 πιϑδῃ- 
Ίπσ: (1) πο ἐεγππαδίοη -μὸς Ιπάθειὶ 
ἀαποίόΒ Ριϊπιαγ]]γ ὑῃθ 2296655, 5ο ὑπαῦ 
ἁρπαγμιὸς ποι] Ῥο ΄απ δοῦ οἵ Ρ]απάοι- 
Ἰησ. 15αὖ 85 α πιαζίαυ οἱ {αοῦ βαθβύδῃ- 
γθι ἐπ -μὸς ἃ16 {γοιεπ/{Ιγ αβοᾶ {ο 
ἀθδοτίρθ ἃ σοπογείο {]ήπᾳ, 9.5. θεσμός, 
χρησι ὅς, φραγμός, Οὗο. (800 Ῥαύαπαμη, 
Αι. ϑργαολῖ, ὃ 119. 23 (1. Ῥ. 399): 
ελ. το οοἵπραχο {πο Ἐηο]ρ] 
βε]σατθ, οαρίατο) απἀ ο Ἰ1]ςο): 8ο 
πῶ {πὸ ἔογπι 18 πο Ἰπροςπιοπῇ {ο 
ὑμο΄ «9Π596 αἀορίθοᾶ αὔογο. (2) Απᾶ 
αραῖη΄ ἐθ ρατύου]αν πογὰ ἁρπαγμὺς 
οσο"σ! 50 ΤΑΓΕΙΥ ἴλαῦ πξασο οαπποῦ 
ὍΘ οοηρ]άρτοά ἀθοίῖκίνο. [ἢ ῬΙ] αὖ. 1ο’. 
Ῥ. 12 τὸν ἐκ Κρήτης καλούμενον 
ὡρπαγμέν, {Π|80 ΟΠΙΥ Ἰηβίαποο ΟΕ 158 οοἷὨ 
ΟὈΓΥΘΠΟ9 ἴῃ Αη} οἰαβεῖσα] ντος (ἴου 

Ν᾿ 

πουρἢ 1 ΔΡΡΌΘΑΥΒ 85. α γδυΐοιιβ γοας- 
1ης {ου ἁρπαγὴ ἵπ Ε81βαΠ. 1. 29. 2, ὕΠ0 
ΩΙΤΠΟΥΙΟΥ 15 ἰοο β]σμό {ο ἄἆθδεννο 
οοηβΙἀεγα(Ιοπ), 16 ΕΘΕΠΙ5 οεγίαϊπΙγ {ο 
ἀεποῦθ ιο αοἰ. Οπ ἴλο οὐμοὺ παπᾶ 
ἴῃ Ἠπκορ. οπιπι. πι Ίο, νἱ. (Μα, 
ου. Ραἴΐγ. 101. 1ν. Ρ. 165) ὃ Πέτρος 
δὲ ἁρπαγμὸν τὸν διὰ σταυροῦ θάνατον 
ἐποιεῖτο διὰ τὰς σωτηρίους ἐλπίδας (8, 
γοίετοποθ Ψ]ΜΕΙ 1 οὐγθ {ο ἃ {116Π), 1η 
Ογτῇ. ΑἸοχ. ὧδ 4ᾷο9γ. 1. Ὁ. 25 (Θά. Δι- 
Ῥοςῦ.) οὐχ ἁρπαγμὸν τὴν παραίτησιν ὡς 
ἐξ ἀδρανοῦς καὶ ὑδαρεστέρας ἐποιεῖτο 
φρενός (5ροα]ῖπρ οὗ Τιοῦς ἹπιροταπΙγ 
πΝἩσθη {1θ απησε]ς ἀθο]πεςά 5 ο οι οὗ 
Πιοβρ ἐγ), απηᾶ ἴῃ ἃ Ἰαῦθ αΠΟΠΥΠΙΟΣΒ 
ἩγΙ{θΥ 1π ὑπ6 6αίοπα ορεἱνί οἳ Ματ] 
Χ. 42 τῷ δεῖξαι ὅτι οὐκ ἔστιν ἁρπαγμὸς 
ἡ τιµή, τῶν ἐθνῶν γὰρ τὸ τοιοῦτον, ἰὺ 15 
Θααϊγα!θηῦ {ο ἅρπαγμα. Ὁπᾶαι ἴἶαβο 
οἰγοιηιβίαηοθβ πο ΔΎ, ἵπ οἹοοβίηρ 
Ῥούναεη ιο πο 5θη865 οἵ ἁρπαγμός, 
{41Υ]γ αβδίστι {ο 16 Ἰθγο ὑπ οἱθ 116] 
Ῥορύ βιυιϊύβ 0116 οοη/οχῦ. 
πο πιθαπίηςσ αἀορίαοᾶ αΏοτο βα ϊ5- 

Π65 {115 οοπάϊίον: “Του, Ἠθ ρτε- 
οχὶβἰεᾶ ἴῃ ο {οτι οἵ ἀοά, ψοὲ Ἡς 
ἁἷά ποὺ Ἰοοἷς προηῃ οᾳπαΠΘγ πὶ αοά 
38 ἃ Ῥχίπο ἨΠΙοΙ πχαδῦ ποῦ 5110 {γοπι 
ΗἰΪβΒ 6Υα86Ρ, δέ Ἠθ επιρεαᾶὰ ἨΗίπι- 
561, ἀἰνοξίεᾶ Ἠπιβα]{, ἰακῖησ προῃ 
Ἠ πα ὑπ {οχία οὗ ἃ ανα. 19 τρια, 
5 Πθ 84Π1θ 45 Ιπ 2 Ο90Υ. υΠ. 9. δι 
Ες ἂν 3 / ’ ” ΤΙ 

ὑμᾶς ἐπτώὠχευσενπλούσιρς ὧν. Τ]ιο 
οὔμθι τεπάετίησ (αἀορίεᾶ Ὦγ πο ΑΔ. Τ.), 
ἑΠιοαφλύ Ὁ ποὺ 2οῦῦ6»/ {ο Ὀ6 εατα] 
πα] αοα, ἀϊδοοπποοίς ἐ]ῖ5 οἰαπ5ο {Γοπι 
105 οοπίοχί, Τ]ο οὐ]εοίίοηβ {ο {8 
Ἰαύθου ἱπίοτργοία{1οη. 1 Ὦο οοπβΙάετγοᾶ 
ΊΊΟΥΘ αἲ ]εησί]ι ἴῃ ὑπ ἀείασ]εά πούθ αἱ 
Όλο οπὰ οἱ ἐμ ομαρύθυ. 

τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ] “0 ο ο. απ 
ἐφιαζὶν οὐ αοα Έον ΠΒ 18ο οὗ 
ἴσα 88 ἃ Ῥτοάϊσαίο, ΘΟ. {00 κ. 12 
βροτὸς δὲ γεννητὸς γυναικὸς ἴσα ὄνῳ 
ἐρημίτῃ. ὃ ὅμοια ἵπ ΤΙ πογά. 1. 25 δυ- 
νάμει ὄντες...ὅμοια τοῖς Ἑλλήνων πλου- 
σιωτάτοις : 5860 46], σγαπιπι. ὃ 382, 
Το οχαιηρ]θΏ οὗ ἴλιο πἹεγο αἀγοτυίι] 



πο - Θεὸ 

112 ἘΡΙΞΤΙΕ το ΤΗΕ ΡΗΠΙΡΕΙΑΝΕ, [κ]. 8 

9 ϱ / / Α τῶ ' | 

λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, ᾿καὶ σχηµατι 
ε 2 3 / « / / 

εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν, γενόμενος 

τιβο οἵ ἴσα δοοαμηα]α θα Ὦγ οοπιπιθη{8- 
ἴοιβ ἆο ποὺ του ΠΙΟΙ Πσ]ί οἩ ἴ]θ 
πηραπίης στο. Ῥοῦπθεῃ ὗιο ὕπο ϱχ- 
ΡΓ6βΙΟἨ8 ἴσος εἶναι δα ἴσα εἶναι ὮΟ 
οἴμοι ἀϊςαποίοη ο8η Ὀ6 ἆγαπη, εχοερῦ 
{πᾶῦ ἐθ ΓΟΓΠΙΘΥ ΤΘΙΘΓΒ τα ]ιος {ο ια 
ΦΟΊΥΦΟΠ, ὕπο Ἰαῦῦογ {ο ὕπο αἰέγἰθιιέε». 
Ίη ο Ργοβοπύ ΙΠβίαηςθ ἴσα Θεῷ ϱΧ- 
Ῥτοββας Ὀαίζου {110 Οαἱ]ιο]ίο ἀοεύτ]πο οὗ 
{86 Ῥοίδοη οἱ ΟΠ]δῦ, έλαη ἴσος Θεῷ ; ἴῸΥ 
{π6 Ἰαύξοι ποι]ά 566} ἴο αἰγίθ Ἔιο 
(οά]οιά. 1ὲ 6 ποῦ {1ο βἰαίοπιοπό 
εἰίποι οἱ ο Τιογά ΗΙπιδε]ί ος οἱ ἴ]ο 
οναπσε]ίςῦ, Ὀπί ελα οοπιρ]αϊηῦ οὗ ὑπ 
169, ὑπαῦὺ Ἠ 9 ΄ππαᾷθ Η1ηδε]{ ἴσον τῷ 

(ζομπ ν. 16) 
Τη {πὸ Ιθίέαγ οἵ ὑη68 5υποᾶ οἳ ΑπΠΟΥΤΗ, 

ἀϊγοοίοά ασαἰπδῦ πο Βαβο]απίδηι οἳ 
Ματοε]]ας, αμξοπβίοπ 15. οα]ιοὰ {ο πα 
αὔβεποο οἱ {μ6 ἀὐίϊοϊθ τὶ Θεὸς ΠΘΙῸ 
απά αΏοτο (ἐν μορφῇ Θεοῦ) ; καθὸ Θεὸς 
ὧν οὔτε μορφῇ [οὔτ᾽ ἐν μορφῇ 1] ἐστι τοῦ 
Θεοῦ ἀλλὰ Θεοῦ, οὔτε ἴσα ἐστὶ τῷ Θεῷ 
ἀλλὰ Θεῷ, οὔτε αὐθεντικῶς ὡς ὁ πατήρ 
(Βρίρ]αη. ων. Ἰχχῆ!. 9, Ρ.ὅ55 Ροίαν.). 
Ί1ιο ορ]θοῦ οἱ {118 οοπιπηθη{, π]θῦ]ι6Υ 
γ]σηί ο: πΥΟΠΡ, 18 αΡΡΑΤΕΠΤΙΥ ο ἆἱδ- 
ὑϊηρτιῖβῃ Ῥοίπθςη Θεὸς αοα αὈβο]α[ε]γ 
απᾶ ὁ Θεὸς αοα {π6 Εαΐμπεν; Ῥαύ ιο 
εἀϊθογ ϱεπεγα]]γα[ζου Ρεΐαα δα θϑυϊθαῦθ 
ἀλλὰ Θεός, αλλὰ Θεός, ἴον ἀλλὰ Θεοῦ, 
ἀλλὰ Θεῷ, ὑπ ἀἱργεσαγαϊηρ ο 118 
πα οοπ{υβίηρ 0Π6 5εηςο. 

7. ἀλλὰ ἑαυτόν] ΄Βο {αγ {γοπα {8185 : 
ΗΘ ἀϊνεβίαά Η1πιδο[{) πού οὗ ΗΒ ἀϊτιπο 
πᾶύθγθ, ΟΣ {018 νὰ 8 1] ΡΟ ΟΒΒ1016, θαῦ “ οὗ 
{πο »]ουθβ, ὑΠ6 ργεγοραᾖνθΒ, οἳ Πού. 
118 Ηο αἷὰ ὮΥ δ Κίηρ' ἀροη Ηΐπ {Π6 
{ογπι οὗ α βουνδηὺ Τπο οπιρ]λαϊίο 
Ροβί(ῖοη οὗ ἑαυτὸν ροϊπ{Β Το ἴ]ιο Πιαπηῖ- 
Παζίοη οὗ ο Τιογᾶ α5 οοζιίαγη, 8607. 
ἴπιροδοᾶ. 

ἐκένωσεν] ΄οπιφ{ἰεᾶ, εἰ]ρροᾶ Σύπι- 
6’ οἵ πο Ἱπεϊσηῖα οὗ πια]θβίγ. 

μορφὴν δούλου λαβών] “ὃψ ἰαμίπφ 
ἐλ 6 Υπο οὗ α εἶαυο) ΤΠ δούϊοῃ οὗ 
λαβὼν 18 οοϊποϊάθπυ ἴῃ {πιο πιῇ 
Όιθ αοὐῖοη οἵ ἐκένωσεν, 38 6.5. ΒΡΗΘΡ. 

1.9: 6ΟΠΙΡ. Ῥ]α6. επ. Ῥ. 92 6 εὐεργέ- 
τησον φράσας, απᾶ 8566 ΗΕΥΠΙΑΠΠ ο) 
Ψἱρ6γ πο. 224, Ῥετπποτάγ 6 τες. 
540. Ῥ. 383. ,ΒΥ “ ΤΟΥ 18 πιθαπύ ποὺ 
{Π6 εχίογπα] ΒΕΠ ὈΙΆΠΟΘ ΟΠΙΥ (σχῆμα οἵ 
{ο Γο]]ονίπρ γ 6156), θαὺ ὑῃ6 ομαγδοίου- 
ἰβύϊο αὐὐυεϊθαῦθβ, ἃ5 1π τογ. 6. 1ος ἄν- 
θρωπος {Π6 ΒίΤΟΠΡΟΥ σψογὰ δοῦλος ἴδ 
Βα θδυϊυαίοα : ΗΘ, πο 18 Μαβίθγ(κύριος) ). 
ο 811, Ώασαπιθ {116 ϱἶαγο οὗ 811. Όοπιρ. 
Μα, ΧΧ. 27, 25, Μαχ]ς Χ. 44, 45. 

Τ]ς ἰοχί Ἱγας πηαάθ ο βἰατπς- 
Ροϊηί οἵ οεγίαϊη πιγδύῖο βρεοπ]αβίοιΒ ὮΥ 
ἴμο δα] 5εοῦ οἵ {π6 δου δηβ; ἨΠρρο]. 
Σα ντο ατν 

ἐν ὁμοιώματι] ὈὉπ]]θ μορφή, {115 
πιογᾶ ἆοθβ ποῦ ΙπιρΙγ ὑπ γεαλϐγ οὗ οὐ 
1μοτά Βυμηδηϊ: 8660 Ττοπομ͵. 7. 
ϑ'γη. ὃ αν. “Ζογηια (μορφή) ἀῑσῖν 
ααϊἰάάαπα αὈεο]αύαπα; ο (ὁμοί- 
ὡμα) ἀῑοῖῦ τοἰαὐϊοπθπι Δα αἰία ο75- 
ἄθι οοπαἰθοπί8; Λαδίίιις (σχῆ/ια) Υ0- 
{ογίαχγ δα αδροεσθαπι οὖ βεπβπι 18 
Ῥοησοα]ς ἀῑδίποῦίοη. Τ]αβ Ἀλλόνὰα 
εὐπηάς ΠηΙάπαγ Ὠοεύπεεη μορφὴ απὰ 
σχῆμα. Τ19 ΡΙΙγα] ἀνθρώπων ἰδ πδεᾶ ; 
{ου ΟΗἨ]8ἱ, 85 {πο βεοοπἆ Αάαππ, ΓΕΡΤΕ- 
βοπύς ποὺ {86 Ἱπαϊν]άπα] πια, Ῥα0 Όλο 
ἨππιαἨ 11685 Ἀοπῃ. γ. 15, 1 Ο01. αγ. 

45--47. ΒΕ; 
γενόμενος] {1 λαβὼν 15 ορροβεᾶ {ο 

ἴπο {ογεσοῖης ὑπάρχων (γεν. 6), οτιὰ 
ΤΊ ΚΒ ἴ]ο αββαπιρύἶοη οὗ ἴμθ "ἐπ ἌΡΟΙ 
{πμ6 ο]ά. 

8. “ΝΟΥ πας {μ18 ΗΒ ]οποςύ ΠΕ 
ἀαϊίοη. Ηθ ποῦ οπ]γ ῬθσαΙπθ αἱ ΠΩ, 
Ῥαΐ Ἠο πα ὑγθαύθα 8.5 {πο τηθα/ οὐ οἱ 
6. Ηδ ἀϊθά {1ο ἀεαί] οἵ ἃ Οὐ ιτηίηα] 
ε]ανο. 

σχήματι κ.τ.λ. 1ο [οΥπ1θΘ; ΥΩΥΒΟ 
ἀποι] οὐ. ὑπὸ οοπίγαξῦ Ῥεύπθεπ π]ιαί 
Ἠο τσαϑ ἤγοηι ἐ]ιο δερϊππῦρ απιᾶ ρ ναί 
ΗΘ Φθζαπιό αΓιεγιραγᾶ» : Ώσηςσθ Ἀαβών 
(ποῦ ἔχων), ὁμοίωμα (ποῦ μορφή), γενό- 
μενος (ποῦ ὦν), 811 ττοΥ 8 οκργθβἈίτο οί 
ο]ιαπιθε. 1η {πο Ῥτοδεηῦ [Π6 ορροβι θη 
19 Ῥείνθον τ μαὺ Ηθ ἐς ἵπ Ἠϊπαεθ]{, απᾶ 
π]ιαῦ ΗΘ αβρεαγεᾷ ἴῃ {Π|6 67ΘΒ ο πιθη : 

- 

1. 

μας Ἡ ἘΝ 



ΠΠ. ο] ΒΡΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΡΒ, [13 

« / . ’ὔ /’ δὲ ων οὗ 4 4 ε 

ὑπήκοος µέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ ιο καὶ. ο 
Ἁ 5 ἣ « / μας, / 5 σ΄ ΔΓ ή 

Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα 

Ἠθηοθ σχήματι (ἴοΥ ὁμοιώματι ΟΥ μορφῇ), 
εὑρεθείς (ἴοΥ γενόμενος ΟΥ ὑπάρχων), ὡς 
ἄνθρωπος (ἴον ἄνθρωπος), 11 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 
Ιπρ]γίης οσίογχαζ 8οηιδίαησο. “Ηδ 
Βαΐῃ πο {0ΓΠΙ ΠΟΥ ΘΟΙΊΘΙ:Π658: ἔλμοατο 
ἰβ. πο Ῥθαιίγ ὑμπαῦ πο β]οα]ά ἀθείτο 
Ἠϊπα : ΒΘ γγχὰ8 ἀθρδρίδοά απ νο οδίθεπιεά 
Ἠϊπα πο) (18. 11, 2, 3). ἘῸΥ σχήματι 
εὑρεθεὶς κ.τ.λ. «οπΙραχο Τε»ἱ. οὐ Ῥαίγ. 
740, ο ὄψεσθε Θεὸν ἐν σχήματι ἀνθρώ- 
που, ΒΘη]. 1Ο ἐπὶ γῆς φανέντα ἐν μορφῇ 
ἀνθρώπου [ταπεινώσεως]. ΟΝ 

ὑπήκοος] 80. τῷ Θεῷ : οΟΠΙΡ. ΤοΥ. 9, 
διὸ καὶ ὁ Θεὸς κ.τ.λ. Οἱ {θ ὑπακοὴ 
οἵ ΟΠ υϊϑῦ οοπηρ. Ῥνοπῃ. ν. 19, Ηεῦγ. ν. 8. 

θανάτου δὲ σταυροῦ] 41 5εϊὰ ἆθαί]ι, 
Ὀαύ 16 γγὰβ πο ΟΟΠΊΠΙΟΠ ἀθαίῃ. Τὺ γγᾶβ 
ἃ ἀθαί]ι πγ]]οῖι Ἱητο]γοά ποὺ ἱμύθηβθ 
ΒΟΥ ηρ᾽ οπΙγ Ὀαῦ Ἰπθεηβθ 8816 8,80 : 
ο ἀθαί] τεδεγγοᾶ {0Υ τηϑ] οἴδοίουβ απά 
Βίαγϑβ: ἃ ἀθαδ]ι οἩἳ σοὶ {Π6 Μοραῖο 

᾿ Δ 88 υὐογθα α οπγβο (Ώοι{. χχἰ. 23), 
απά πΠΙοἩ 6ΥεΠ (6πΙΙΘΒ οοηβΙἀσθγ {]ιθ 
τηοϑὺ [0] απά οτιο]ὶ οὗ αἱ] ρυπ]θῃ- 
πιεηίβ (Οἱο, ΚΟΥ. ν. 64): ν]ὶο] Ἠαβ 
Ῥεθι οΥ6Υ ἴδον ο ὑπ6 ᾖ ον ἃ βἴπῃ- 
Ῥμησρ]οσ]ς απἆ {ο {16 αὐ θοῖκβ {οο]1β]ι- 
Ἠθ88. ΟΟΠΙΡ4ΤΘ Ηεῦ. ΧΙ, 2 ὑπέμεινεν 
σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας, Απᾶ 
806 «αἴαίίαπα Ῥ. 152 ΑΠ. ΤῊΘ ο0η- 
ὑχαϑὺ οἵ Ἠἱβ ον Ῥοβίίοη πιαςῦ Ἠαγο 
ἀθαρεποά δύ Ρατ] 856η86 οἵ Πΐς Μαβ- 
ἴοτ 5 Βυμ δ ὐϊοη. ΑΔ ἃ Βοιηδη οἱίζθη 
θ οοα]ά ἀπά 6 1 πο οἰγοαπιβίαποςθβ ΒΙΟΥ 
βαο]ι ἀορταάαθίοη ; απά αοοοτά(πρ]γ, ΙΕ 
ΝΘ ΠΙΔΥ αοοερῦ ἐπο ἐγαάιδον, νυ 116 δύ 
Ῥοεύεν ἀἱθᾶ οἩη []ιθ"0Γ0ΒΒ, Ίο Ἠήπιβο]{ 
πα8 οχοοιίοὰ ὮΥ ἴπο Επογᾶ : 8566 Τεγ- 
υπ]. Φοογγ. 15, απᾶ οοπιρ. Ἠρ. 6αἴζ. 
ἴῃ Επβοῦ. 1. 48. ν. 1, ὃ 12. 

Ο. διό] 1 ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ οἳ ἐπί 
γο]απίατγ Πα]! αὐΐοη, ἴῃ {αἱβ]πιθηί οὗ 
ἔιο ἀἰνίπο Ίων γ]ίο Ἠο Ἠίπιβο]ῇ 
οπιποἰα{θᾷ, ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθή- 
σεται (Ίμα]κο χῖν. 11, Χγϊ, 14). 

διὸ καί] 15 ἃ Γγοιοπί οο]]οσαθίοη οἵ 
Ραχ[ῖο]ος ἴῃ ιο Ναι Τϑβίαμπιθηῦ τὶ 
ΥΆΥΊΟΙΙΒ ΒΠΔ 4685 οὗ πιθαπΊηπσ. Ἠοτο ὑπ 6 

| ΡΗΠ.. 

καὶ ἵπιρ]]θ8 ταοϊργοσα{1οη., 
ὑπερύψωσεν] Το ποτὰ 15 {οππά 

βονοτα] Όπιθ ἵπ {πο 1ΣΧΣ, Ῥαυ α- 
ΡΤΕΠ{ΙΥ ἆοθβ ποὺ οσοι ἵπ οἰαββίοαὶ 
ΓΙ ΘΙ, 

ἐχαρίσατο αὐτῷ] ΄ σαῦθ ἴο Μϊρηι, ύιο 
ϑοη οὗ Μαη. Ὑπερύψωσεν δπηᾶ ἐχαρί- 
σατο 816 τιϑθα ἴῃ Υδίθγεποο {ο {16 50}- 
οτάϊπαζθ ροβι (10 η γο]απίασϊ]γ ἀβϑαμηθα 
Ὦγ {πο ὅοῃ οὗ αοά. 

τὸ ὄνομα] “ἐδ πιαπιο, 1.6. ἐπ6 {έ]ο 
πα αἰ ἱλά ΘΟΠΏΡ. ἘΡρ/6Β, 1. 21 ὑπερ- 
άνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνά- 
μεῶϑ καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀ νἍ ὁμ ατος 

ὀνομαζο μένου, ἨεΡ.Ἱ. 4 ὅσῳ διαφορώ- 

τερον παρ᾽ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὅ ὄνομα. 

1 δύ Ῥαι] Ἱγοτο γοίογτίηρϱ {ο ΑΠΥ 0Π6 
ὕθυτη, Κύριος που]ά Ὦθβύ εχρ]αίη {1ο 
ΓΟΙΘΓΕΠΟΘ; {ΟΥ {6 οοσατβ ἴῃ {1ο οοηίεχί 
ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, Υ6Υ. 11. Βα 
Ἠθγθ, 5 ἵη {1ο Ῥ8ββασα8 αποίἰθᾶ, νο 
εποιι]ά ΡρτοβαΡ!γ ]οοῖς ζοα ,ὙΘΓΥ͂ ΟΟΙΩΠΙΟΠ 
ἨΗεΏτθυ/ 56η86 οἱ ΄παΠΙΘ,) ποῦ πιθαπίηρ 
ο ἀθβηϊίο αρρο]]αθίοτ ναΐ ἀεπούίηρ 
οῇῇσθ, ταπ]ς, ἀϊσπίγ. Τη ἰ]ῖβ οᾳβο ἴ]ο 
186 οἵ {ιοί Ν 86 οὗ ἀοᾶ” Ἱπ {ο Ο]ά 
Τοβίαιπεπέ {ο ἀαποίο {μ6 Ὠ]ϊνίπο Ῥτο- 
86Π0Θ ΟΥ πο Ὠϊνίπο Μα]αβίγ, πιογο 
εβροοία]]γαβ ὑπ οΡ]θοί οΓαἀάογαίοπ απά 
Ῥγαίβο, γ01}} βασσεβί ύ]ιο ίταθ πιθαΠίης: 
βἴηπορ ἴμο οομύοχὺ ἆγγα]]5 οἩ ὑπ Ποποιτ 
απά γγοτβμίρ ΠΒοποοίουῃ οβογοᾶ {ο Ηίπι 
Οη ἩΊΟΠΙ {6 ΠΑΠΙΘ) μὰ8 Ώθυη ο0Ἠ- 
{ογγεά. “Τὸ ταῖς {λα παγπιᾳ, ἴο Ῥ]εββ 
ἴιο ΠαΠιΟ, ο ἴοθαν {λα παπιο, οἵ ἀοά 
ΔΥῸ {Υθᾳιθηύ δχρτοθββῖοης ἴῃ {πο ΟΙά 
Τοβίαιπθηί,. 6ο οβροοίαΙ]γ (οβεπίτβ 
7οβαι. Ρ. 14328. Υ. Ὀδ), ΤΠ ΥΘ 6 ἆθ- 
ΏΠΘΡ ΄ίθ πϑῆιθ οἵ ἀοἆ, «Ώοις 4ὺ8- 
ἴοπιβ ἃ Ποπαϊπίραβ Ἱπγοσαίας, οΘΙ6Ὀγα- 
ὑαχ ΕΙΙο ἴῃ ἃ τεπιατκαβ]θ ραββαΡο 
(απιοἩπς Οὐ ον {0165 αβεῖσηοᾶ {ο ος 
1ιοτὰ ἴῃ ιο Αροβίο]ᾖο τυ 68) ϱ]νθἙβ 
ένο Ναπιο οἵ 604 48 ἃ ἀθβίσπαίξίοι 
οἵ {πο  Ἡοτά”: καὶ ἂν μηδέπω μέντοι 
τυγχάνῃ τις ἀξιόχρεως ὧν υἱὸς Θεοῦ 
'προσαγορεύεσθαι, σπουδαζέτω κοσμεῖσ- 

᾿ Ν ’ - 

θαι κατὰ τὸν πρωτόγονον αὐτοῦ 

8 
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τὸ ὑπὲρ πάν ὄνομα, 

ΕΡΙΞΦΤΙΕ το ΤΗΕ ΡΠΙΠΙΙΡΕΙΑΝΗ. Πεν... 

οἵγα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν 

ΓόνΥ ΚδΜΑΨΗ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθο- 

λόγον, τὸν ἄγγελον πρεσβύτατον, ὡς 
ἀρχάγγελον πολυώνυμον ὑπάρχοντα καὶ 
γὰρ ἀρχὴ καὶ ὄνομα Θεοῦ καὶ λόγος 

καὶ ὁ κατ᾽ εἰκόνα ἄνθρωπος καὶ ὁρῶν 
ἸΙσραὴλ προσαγορεύεται (416 6ο]. ἴηι. 
δ 28, Ρ. 427 Ν). δ᾽ ῬδᾺ}Β Ἰάθα Ἠεγο 
Β66Π15 {ο Ὀ6 ὕΠ6 5816; {ΟΥ {πο Ρραγα]]οὶ 
τοπιαίη5 απα[εοῖεᾶ ὮΥ ιο {αοῦ ὑμαὺ {ο 
γοτὰ νὰβ ποὺ τουεα]θά {ο ΡΗ1ο ἃ8 Αη 
Ἱποαγηαίο Ῥϑύβοῃ. Βοπιεπ]αῦ αἰ ουθηῦ 
1η ΧΡΥΘΒΜΙΟΗ, {λοασΊ1 βἱη]Ι]αή 1Π ΠΙΘΑΠ- 
Ίηο, 15. δῦ ϱοἶπ)Β Ιπησιαϱο, ΒΥ. χὶχ. 
13. ΤῊ τεαᾶῖπςσ τὸ ὄνομα ({ου π]]ο]ι 
{μθ γοοθίτοἆ {οχῦ μας ὅ ὄνομα Ψιυποιῦ ὑπ 6 
αγ[]ο]ς) 18 απᾳτιθεβίοπαΡΙγ σοχτεοῦ, Ροῦ]ι 
α5 Πανῖης ὑπ 5πρροτῦ οἵ πο ο]άθβῦ 155, 
ὉΠ α5 ρ]νίπσ ἃ Ίππο Γα]]16γ πιοαπ]ησ. 
Έ ον οὔ]θυ ΙπδίαΠοθΒ 616 τὸ ὄνομα ἰβ 
τιβοἆ αὈβο]αίαΙγ, οοπΙρ. Αοὐβ ν. 41 κατη- 
ξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασθῆναι, 
”0παΐ. Ἠλή, 3 δέδεμαι ἐν τῷ ὀνόματι, 
ΤῬμϊα(. το δοξάσαι τὸ ὄνομα. Τπ 8}] 
{Π|6856 ο.δες ὑγϑη βου ὈΘΥΒ ΟΥ̓́ {γαπδΙαίοτς 
Ἰαγο βύαι ]6α αὖ ὑΠ6 εχριθβείοη δα 
Ἰπεγρο]αίοά ψουβ {ο οχρ]αίη 10. ΤῊΘ 
ΒΑΠΙΘ 1ηουἱΥο ππ]] δοοοιιηὖ {0Υ {Πο οπ1β- 
ἶρᾳ. οὗ {1ο αγὐ]ο]ο Ἰεγο. 
δὶ ΤΊ18 Ραβρησο ἵΒ πιοᾶρ]]αᾶ οἩἨη 

18 Χ]ν. 23 ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ 
καὶ ἐξομολογήσεται πᾶσα γλῶσσα τῷ 
Θεῷ (59ο Α]αχ., Ραῦ Ὑαὔ. Ίιαβ καὶ ὀμεῖται 
π. γλ. τὸν ΕΥ̓ απᾶ ΒΙΠ. καὶ ομνιται π. 
γλ. τὸν Κύριον), ὗιο ὑοσύ Ῥοΐης πιος- 
Ποᾶ {ο 5αϊῦ δὲ Ρας αρρ]ϊοαβίοη Το {ιο 
ΦοἩ. [ἢ ΟΠ. χὶν. 10, 11, ΟΠ {19 οἴ]θν 
μαμά, {86 8απ1θ ὑοχὺ 5 ἀϊγθοι]γ. αυοίθα: : 
πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ Ὁ βήματι τοῦ 

Θεοῦ (τ. 1. τοῦ ῦ Χριστοῦ)" ̓ γέγραπται γάρ, 
Ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει 
κ.τ.λ.» ὕπο ᾿ηὐγοάπούονυ Υγογάβ Ποππετου, 
Ζῶ ΡΝ λέγει Κύριος, Ὀοῖπς Βαθδυϊὐοα 
{0Υ κατ᾽ ἐμαυτοῦ ὀμνύω οἳ {0 ρτορ]ιεῦ. 
Τη {πΠ6 Ῥββᾶρθ ἵη {ο ΏοΠ]απΕ έπεῃ, Ἡ 
υπο τοαάἶηρ τοῦ Χριστοῦ πετο αἀορίθά, 
Κύριος που] γοῖθι' παζαταΙΙγ {ο οι 
1ιονς, απἁ Όἶνας 16 ποτ]ά βοῦν {ο 111π|5- 
ἰχαίθ {μο αρρ]σαοη οἵ ὑπ ὑθχῦ θυ; 
δα {πὸ Ῥαϊᾶποθ οἵ απζ]οχΙϐγ 15 ἆο- 

οϊάθα]γ ἴῃ {αγοιχ οὗ τοῦ Θεοῦ, πΙο 
15 ἀοαρί]οβς οογγεοῦ; πο οἴμον τοαάῖης 
παγίηπσ Όθοι Ιπίγοάισεά {οΠ1 2 00Η, Υ. 
1Ο, Ί1ΘΥΘ ἴ]ιο ΨΟΥ48 τὸ βῆμα τοῦ Χρισ- 
τοῦ Ο0ΟΙ}Υ. 

Ὑεῦ οσεπ ψἰποιό ὑπ6 οοαπύῦοπαποθ 
π]οἩ σπου] (μας Ἠατο Ῥοεπ οδίαϊπϱα 
{γοιη Βνοπῃ. χἰγ. 11, 1ὖ ΒΘΘΙῚΒ οἶεαν {ΟΠὰ 
ιο οοπὐοχῦ ἐμαῦ Πο παπιο οὗ ᾖ6βιι5) 
15 ποῦ οἩ]γ 1ο πιαάίαπα Ῥαό πο ορ]θοῦ 
οὗ αἀοταδίοηπ. Το πποίῖτο οἵ {16 ραδ- 
8459 (48 ΒΠΟΠΏ ὮΥ {1ο Ἰαϑὺ γ 6156) 18 ο 
ἀθο]ατο πο Ἠοποιγ ραῖά {ο «6888; απά 
ὑλαῦ {π6 Ιπαϊνιά πα] οχργθβδίοηΒ βασοθςύ 
{815 Ιπὑογργοία (ον π]] αΏρθαχ {Γ9Π1 υπο 
{ο]οπίησ ποῖο. 

ἐν τῷ ὀνόματι) “ἴῃ {Π6 παπ]θ; 1.6. ἐῃθ 
τη ͵ Θ ΒΟΥ, ὑἢ6. τη οὐδ οι. {ο ΠΙΔΗ, 48 
Αη ορ]εοῦ οἵ γογβιίρ απᾶ Ρταίδο. 16 
15. ποῦ “Πο ηπαπηρ «68118,᾿᾽ Ὀαῦ “6 παπιθ 
97 6505. ΤῊΘ παπιο Ἠθγθ πχαςί Ῥο {ἢ 6 
Β8 16 πΙθ πο παΙηθ ἴῃ πο Ρργοοθᾶίπς 
ΥοΓςβθ. Απᾶ ἴ]ο ρεγβοπα] Π81η6 «6818 
οαηποῦ ἴἶογο Ὦο πιθαηῦ; {οΥ ἴ]ιο Ῥο- 
βίοπα] οἵ πο παπιθ 18 τεργεδεπίθἆ 88 
ΤΟ] ΟΡ προητ {ιο Πυαπ]αίοη απά 
ἀθαῦῃ οἵ 1ο Βοη οἵ Μαπ. 1 βοῇ ῃδᾶ 
Ῥοευ πο πιααηῖησ, {πο ψογαθ ϱποπ]ά 
Ἰατο γα, ποὺ “Ηρ Ῥοβίοποᾶ οἩπ Ἠίϊπι 
Όιο πϑῃ16 οἵο. Ὀὰαῦ ΄Ἠο οχα]υοά {ο 
ΏΦΏΙΘ Ῥογπο ΟΥ ΗΙΠ”; {0Υ, ὑλοισἩ οπη]- 
ηΘηΘΙΥ βἰσπ]βοαπῦ ἴῃ Η15 οα5θ6 απά (μας 
Ῥτορ]ηείίο οὗ Η]5 ο]οτίοαβ οὔῇσο (Μαἴζ. 
1. 21), 1 πας {Π6 Ώ6ΓΒΟΠΑΙ ΠΠ1Θ ΟΓ ΤΠ ΠΥ 
οὔμαιβ Ὀθβίαθβ, ΤΠαῦ ἴμο Ῥεπάϊπς οἱ 
ΏιθΚποῬ 54η αοὔ οΕγ6τετθποο {ο «6518, 
απιᾶ ποῦ οπ]γ {ο αοά {ᾖγουις Επ, ΜΠ] 
αΏροαχ {Τοπι 06 {οΠογίπσ οοπβἰάθγα- 
ὑϊοηβ; (1) ΤΗ9 ραγα]]ο] οἶααςδο ἆοβοτῖοοβ 
ΑΠ αοὐ οὗ 16ΥΘ6Γ6Π6Θ ραϊᾷ ἀϊγεοί]γ {ο 
{86 Φοπ 88 105 οὐ] θοῦ, ἐμο τ]ΜΙπιαίθ αἶπι 
Ἡούπετεγ ῬΡεῖησ {Πο σ]οιγ οὗ ὑπμ6 Βὰ- 
Που, πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται ὅτι 
Κύριος Ἰησοῦς κ.τ.λ.- (2). Τ1θ 60µ- 
ετιοῦίοη ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ 
κάμψῃ ἴῃ {18 Β6η86 ἴβ βυρρογίοα Ὁγ 
ΠΙΩΗΥ ΔΏΔΙΟΡΌΙΒ ᾿Πβύϑ 068 γ]εγο ἀἰγοσί 
ἀβοχανίοη 15. τηθϑηῦ : 6.5. ἘΒ, Ισ, 



ο 1ο] ΕΡΙΡΤΙΒ το ΤΗΝ ΡΗΙΠΗΙΣΕΕΙΑΝΡ. 115 

κ Ρ- “-“ ε/ 

νίων, τ καὶ πᾶοὰ Γλῶςσὰ εξοΜολογΓήσετὸι ὅτι Κύριος 

Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός. 
τον] 3 / θ ᾿ / « / 

ὥστε, αγαπῄητοι µου, καύω»ς πάντοτε υπήκουσατε, 

5 ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς µου, 
Ῥβ, χ]ϊν. 1Ο ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐξομο- 
λογησόμεθα, Σ8. ΟΥ. 3 ἐπαινεῖσθε ἐν τῷ 
ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ, 1 Β1ΠΡΒ υΠ, 44 
προσεύξονται ἐν ὀνόματι Κυρίου, Ὀεβίάςβ 
{16 τειγ {Πεαιεηό οχργθΒΔΙΟΠ ἐπικαλεῖ- 
σθαι ἐν ὀνόματι Κυρίου (ΟΥ̓ Θεοῦ)Ι Κῑπσβ 
ΧνΙΠ, 24, 25. 26, 2 Ι1Π98 Υ. 11, 18. ΣΣ. 
δ, ΟΧΥΪ. 17, 2 ΟἨΤοπΠ. Χαν]. 15. 

τῶν ἐπουρανίων κ.τ.λ.] “811 οτοαῦίοη, 
811 (μ]πος τυ βΌΘΥ ΟΣ απά πΠΘΓΘΒΟΘΥΟΥ 
{ΠεγΡο» ΤῊΘ ὙὍΠΟ]Θ ππηΐνθυβθ, θύμον 
απιαξθ ΟΥ Ππαπϊπηαίθ, Ὀθπάβ {ο που 
ἴῃ Ἠοπιασο απᾶ ταί86Β 105 τοῖοο ἴῃ 
Ῥταϊῖρο: 8566 ο5ροοϊα]]γ ον. Υ. 13 καὶ 
πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς 
γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θα- 
λάσσης [ᾶ] ἐστιν καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, 
καὶ ἤκουσα λέγοντας τῷ καθημένῳ κ.τ.λ.: 
απᾶ οοπιρ. Ἐρ]ος. 1. 29---22. 0 ἴῃ 
Ἠ]κθ πιαπηοςγ δῦ Ῥαμ] τορτεβοπί{ς “8}} 
οτθαΜῖοη) α5 απαϊθῖηπσ {ο τοάσπιρῦῖοη 
οἳ ΟἨνῖ, ἘῬοπι. Ὑ111. 22. Οοπιραγο 
/σπαΐ. Τγαζί. 9 βλεπόντων τῶν ἐπου- 
ρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ ὑποχθονίων, 
Ῥο]γο,. Τλίϊ. 2 ᾧ ὑπετάγη τὰ πάντα ἐπου- 
ῥράνια καὶ ἐπίγεια. 190 νγου]α 6οεῖι (6γο- 
Τογο ὑπαῦ ἴἶιο αἆ]οσίίγοβ Ἠθγο 8176 πθι- 
{οῦ; απᾶ αηΥ Ππαϊζαβίοπ {ο Ιπίοι]σεπύ 
Ῥοΐπσς, 116 16 ἀθίταςίβ {γοΠ1 {Π6 απῖ- 
γογβα]Ιϐγ οἳ ιο Ἠοπιαςο, 15 ποῦ τοφ1]- 
οἆ Ὦγ ἴμο οχρτοββίοπΒ. Το ρεγβοπ]ῇ- 
οα61ο οὗ απίγογρα] παίατο οβοτίπρ 105 
Ῥταίβθ απᾶ Ποπιασο {ο 199 ΟΥθαΐου ἴῃ 
[ιο τ4ϑίῃ. Ῥβα]πι υπ] βογγο {ο 111π5- 
ἰταῦο δῦ Ρατ] ποαπίπο πόσο. 1 018 
γ]ον Ὀ6 οοιτοςοῦ, αἰ] οπἀθαγοιτβ {ο 
οχρ]αῖπ ιο (Ἠνευ πονάς οὗ ἀβοτοπί 
οἶαξδο» οὗ Ἱπζε]]σοπί Ὀοϊπσς; 85 ΟΗτῖβ- 
818, 3618, ἨοαίΠεπβ; απΠρο]Β, ἨΘη, 
(6 0115; ὕ]ο απρο1β, ὑΠ6 Ἠνίης, {ο ἆθαά; 
5015 Οὗ ὑπο Ῥ]εββαᾶ, πΊοη οἨ θαγῦΠ,δοι]5 
ἴῃ ΡΗΥΡΑΤΟΣΥ, εἶο,, ατο οαὖ οὗ Ρ]ασθ. 

ἐξομολογήσεται] “ργοοϊαϊΐην τοί], 
ἐπα εσιυϊηγ᾽ Τὰ 108] ἐξομολογεῖ- 
σθαι 18 ΒΙΠΙΡΙΥ {ο ἆςαο]αγο ΟΥ̓ ΟΟΙ 6585 
0ρεπ]γ ΟἿ᾽ ΡΙαΙΠΙγ. αὖ 48 108 5οοοπά- 

ΔΙῪ 86Ἠ50Θ ΄{ο οῦςς Ῥγαίβο οὗ {]απ]ςα- 
δ]νίηρ᾽ Ἠα8 αἰπιοδύ οη(τε]γ εαρρ]απίαᾶ 
108 ΡΥΙΠΙΑΥΥ πιεαπίησ ἴῃ {Πρ ΠΧΧ, πθγο 
16 186 οἵ Εγοαοπ6 ο6σιΙτοπΠοο, απᾶ α 
ΏΙΟΥΘΟΥΟΥ 15 138 {Π1β ΒδοοπᾶατΥ 56η86 ἴῃ 
ο ΥοΓΥ Ραββασο οἵ Τβα]α]ι πο 80 Ρατ] 
εἀαρίβ, ὑπ Ίᾷθα οὗ ργαῖβο ΟΥ {ἐ]ιαπ]κα- 
ρ]νῖης οασΠέ ῬτοῦαβΙγ ποὺ {ο Ῥο εκ- 
οιαάςθά Ἠθυο, Οοπαραγο ἴ]ο οοηβίγιςο- 
Ώοη ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ ὅτι, Μαζί. 
ΧΙ. 25, ]μα]θ κ. 61. ΤῊ δυϊμου 68 
8γο ἁἰγιάσά Ῥείποει ἐξομολογήσηται 
απά ἐξομολογήσεται. Ίπ ἃ, ἀουβλύζαϊ 
6389 1 Ἰαγο σἴνεη {ο Ργοίογοπος ἴο 
ἴλο ἸΙαΐ{6Υγ, α5 {ταηβοτίραιβ που Ῥο 
ἱοπαρίαά {ο βαὈαὑαίθ 16 οοπ]αποβίνο 
υο ϱΟΠΙΟΥΠΙ {ο κάμψη. Τ]θ Γαύατο 15 
Παβῖβοᾶ Ὦγ 5αοἩ Ῥαββασθς α5 Ώου. χχ]]. 
14 ἵνα ἔσται...καὶ εἰσέλθωσιν ; 566 
ὙΥ ΠΟΥ ὃ ΧΙ, Ρ. 26ο 584. 

Κύριος Ἰησοῦς] ϑὅ66 Αοἰβ 11. 36 καὶ 
Κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ὁ Θεὸς ἐποίη- 
σεν, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυ- 
ρώσατε, ΤΟΠ. Χ. 9 ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν 
τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν, 1.6. ΄00Π- 
{688 9655 {ο Ῥο Τιοτὰ, ποιο {ΠῸ 
οὔιεν τοαάῖησ ὅτι Κύριος Ἰησοῦς 18 ἃ 

μΑταρΏτηςο ; ΘΟ}. 1 091. χΙΙ, 3. 
12, 13. ΄ΤΠογείοτθ, ΤΥ Ὀοθ]ογαά, 

Πανῖησ {ο οχαπηρ]ο οἵ ΟἨπ]βύ58 Ἠαπη]- 
ΠΥ {ο ριυϊ]άο τοι, {πο εχαπαρ]ο οἵ 
ΟΙ] εχα]ζαῦίοπ {ο εποοιταςθ Τοιι, 
38 7ο Ἰανθ αἶναγβ Ῥ6εη ορεά]επί 
Ἰ{Ποτίο, 80 οοπίΙπαθ. ο ποῦ ]οο]ς {ο 
ΠΙΥ ῬΥΘΒΘΠΟΟ {ο βπιπ]αῦθ Υοι. Ἱαβοις 
οαγπθΒίΙΥ ποῦ οπΙγ αὖ ὧπποβ γΠοη 1 8} 
πλ γοι, θαὺ που πΊεη 1 απι {ΑΓ ΑΝΑΥ. 
ὙΠῸ ἃ πΘΥΥΟΙΒ απᾶ ἐγοπαρ]ΐης ΔΗ ΧΊΟΥ 
ΜΟΥ. οαὖ σοαγ Βα] γα ϊοη {0Υ γΟΙΥΒΘΙΥ6Ρ 
ΕῸΣ {οι 5εἴοος, ἀἰὰ Ι βαῦῖ ΝΑΥ, Τε 
ΔΥῸ ποῦ α1οπο. 16 15 αοα ποτ]άηπς ἴῃ 
γοα {γοπι ἢγβὺ {ο Ἰαδ0: ἀοα πα ἴπ- 
ρίτος ὑΠ6 οαχ]]οδί Ιπρί]βο, απά ἄοά 
Ολα ἀϊγοσίς ἐμ βπα] αοπϊοτεπιεπί : {ος 
βαοὮ 15. Η15 σοοᾶ Ρ]εαδιγθ. 
ὑπηκούσατε “10676 οὐεαίοπιέ, 1.6. ο 

(οά, ποῦ {ο δύ Ῥδὰὺ] Ἠήπιβο][. “Ὑπακοὴ 

ὅ--- ὦ 



τΙό ΕΡΙΦΤΙΕ το ΤΗΕ ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΗ͂, πες, 

μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον; ἀλλὰ νῦν πολλῴ μᾶλ- 

λον ἐν τῆ ἀπουσίᾳ μου, μετὰ φόβου καὶ τρόμον τὴν 

ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργαζεσθε", 3Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ 

ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς 

{5 πηοδῦ {εαιθπ{Ιγ 50 αβοᾶ ἴῃ {Π6 ΝΟΥ 
Πδβδίδτηθπῦ οἵ εαὈπιίββίοη {ο ὑπ 6 ἄοβρο], 
δι Ποῖ 1. 5, ΧΥ. 18, χτῖ. 19, 26, 
2 ΟὐΥ. υἱΐ. 15, Χ. 5, 6. 16 Ἰοιο ΥΘΙΘΓΒ 
Ῥασ]ς {ο ο οχαιηρ]ο οἵ ΟΠ γὶβύ, π]ιο 
Ηπηβο]ξ «β]ιοπεά ορεάΙεποθ) (ὑπήκοος 
γενόμενος γεΓ. 8). 

μὴ ὡς ἐν τῇ κ.τ.λ.] “αο ποῦ, 88 ὑπουρἢ 
ΠΥ ΡΙΘΒΕΠΟΘ Ρτοπιρίθά γοι, πο]ς ουὖ ἴῃ 
ΤΥ ῬΓΘβοπΟΘ ΟὨΪΥ εἰο 19 5οπίεησθ 
15 ἃ ζαβίοπ οὗ πο 4688, μὴ ὡς ἐν τῇ 
παρουσίᾳ μου κατεργάζεσθε, οπά μὴ ἐν 
τῇ παρουσίᾳ μου μόνον κατεργάζεσθε, 

440 ποῦ Ὀ6 Θπουροῦϊο Ώδολαδο 1 αΠ1 ΡΙ6- 
βοπί, δῃὰ ΄ἆο ποῦ Ὀ6 ϑηβιρϑίϊο ΟΠΙΥ 
ὙΠΘΗ 1 απ Ῥτεβεηί Τ]1ο Ρρ]εοπαβί]ο 
ὡς Ἰαγ5 5ἴτεςδθ ΟΠ {1ο 5οπΙπιθηῦ ΟΥ Π]0- 
[νο οὗ ἴἶιο αφεηὀ: ΟΟΠΙΡΑΥΘ ΒΟΠΙ. 1Σ. 
32, 2 005. 11: 17, ΒΕ δι. 14- 

φόβου καὶ τρόμου] 1.6. 8 πΘΙΥΟ5 απά 
ἐγοπιο]ίπρ απχἰείγ {ο ἆο γὶσλύ. ὅποι 
αὖ ]εαςὺ 566ΠΙ5 {ο Ὀ6 {Π6 πιεαηῖης οἳ 
ὕιο Ῥηταξθ ἴῃ δύ Ῥαμ1, 2 ΟΥ̓. ΥΗ. 15, 
ΗΡ]68. νἱ. 5: οοπιρ. 1 ΟΟΥ. 11. 3. Τ19 
φπιοτὰς οσους {οσείμεν {θηιεΠίΙγ ἴῃ 
{Π6 1ΧΣ, π]θγθ ΠΙΟΥΤΘΥ͂ΘΙ ὉΠΟΥ͂ Ἠατθ 8 
βύθυ ποι Ιπιροσῦ: επ. ἰχ. 2, Ἐχος. ΣΥ. 
16, Ὠοαῦ, 11. 25, ΧΙ. 25, ῬΒ. Ἱϊν. 5, 18. 
ἘΠῚ ΤΟ. 

ἑαυτῶν] Τ19 ποτ 15 ΘΠ αὐϊο ἴῃ Τ6- 
{ογοηοθ Ὀοῦ] {ο π]ιαῦ ΡΌΘΒ Ὀείογο πὰ 
το π]αῦ {ο11οΥ’8. ΄Ώο ποῦ ἀρρεπά οπΊηθ, 
Ῥαῦ οἩ γοιγθεζοεΘ “ θη γοι ἀερεπά 
οἨη 4/οωγ5είοο», γοι ἀερεπά οἨ ἀοά» 

κατεργάζεσθε] ΄ε0ογ4 οὐ, ἃ8 6.5. 
Χρη. “θην. 'ν. 2.7 πλειόνων περὶ ταῦτα 
πραγματευομένων ἐλάττους οἱ κατεργα- 
ζόμενοι γίγνονται. 10 18. ἃ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
γγοχα ἴῃ δὲ Ραυ]. 

13. γάρ] ΤΠΙ8 ὙΘΥΒΘ ΒΌΡΡΙ165 αὖ οΏοθ 
{16 βύϊηγαϊυβ {ο απᾶ {πο οοιτθοῦίνο οἵ 
016 Ῥγοοερί ἵπ {πο ργοοθάίπς: “ οὐκ, 
{ου ἄοά ποτ] πο γοι”: απᾶ “Τ1ο 
δοοᾶ 15 ποῦ γοῦν οὔσῃ ἀοΐπρ, θαύ αοα 5.’ 

ἐνεργῶν] «πΙΟΥΚ8 πϊσ]δΙ1γ, του 8 οἷ- 
ἔρούϊνοὶγ. ΤῊ Ρρτεροβϊξῖοη οἱ {Π6 οΟΠΙ- 
Ρουπα 16 αποοππθοίθᾶ πῃ Όλο ἐν οὗἉ 
ἐν ὑμῖν (ἴῃ τοατ Ἠθαχίβ). 89 ιθ 
ποίθς οἨ (α]. Ἡ. 8. 

καὶ τὸ θέλειν κ.τ.λ.] “ποῦ 1655 {19 π]]], 
ὅπη ἢγυβὺ Ἱπρια]ςο, ἔλαπ 611θ Ἱπογ], πο 
αοὔια] Ῥοχ{ίογπιαπορῬ. ΄ΝοΒ ευρο το]ι- 
ΠΗ1Β, 5εᾶ ος ἵπ ποβῖβ ορεταίιγ οὗ 
α]]θ; ΠΟΒ ΘΥΡῸ ΟΡΘΓΑΠΙΥ, Β6α 618 ἴῃ 
ὨΟΌΪ5 ορεταῦιχ οὗ ορετατῖ Αὐρυβύϊη, 
αὁ Ώοπ. Ῥογϑβοῦ. 33 (Χ. ϱ. 838,64, Βθ6η.). 
Τῦ ντα ποῦ βυηοϊθηῦ 0 ΒΔ Υ Θεός ἐστιν 
ὁ ἐνεργῶν, Ιθ5ῦ Ὦθ β]ιοι]ά 86επα 0ο πας 
{86 Ῥρατί οἵ ἄοά {ο ἀιθασίαα] ποτκΊπρ: 
(18 δοῦν! οὗ αοα οοπαργίϐθ8 τὸ θέ- 
λειν α58 τὐοἰΐ α5 τὸ ἐνεργεῖν. Τ19 θέλειν 
απᾶ {ῃ6 ἐνεργεῖν ΟΟΥΤΘΒΡΟΠα ΤΘΒΡΘΟ- 
ὑϊνϑὶν {ο ο «στγαῦία ρτοργεπίθηΒ’ πὰ 
ὑπ «ρταθία οοορεγαβ’ οὗ ἃ Ιαΐθυ {]θο- 
1957. 

ὑπὲρ τῆς κ.τ.λ.] “ἴῃ ο. ηιοηί ο Μἱε 
θεπενοίοπέ Ώ172ο8ε6’; ἴον ἀοά πι] 
Ἠαγο 411} πιθή {ο ϱο βαγοά (1 Τΐπι, 11. 4). 
ΤῊ6 γοτάβ Βῃου]α ὑμουθίοσθ Ὦθ οοη- 
ποοῖθᾶ π(] Θεός ἐστιν ὁ ἐνεργῶν, ποῦ 
σὺ καὶ τὸ θέλειν κ.τ.λ.; {ο 0118 Ιαὐέεν 
οοηηθχίοηπ που]ά Ιπίχοάαςοο απ Ἰάθα 
αἱἱ6η 0ο ἴο οοηὐθχῦ. Ομ εὐθηνία 860 
[86 ποίθ Ἱ. 15. ὑπὸ 

14--ι6. “ΒΘ το ποῦ ἤκο Τ Τκγαρ] οὗ 
οἷά. Νονοῦ οἷνθ παΥ ἴο αἰβοοηΐθῃηῦ 
απά ππυγπατίηρ, {ο ααθβϊοπίηςρ απᾶ 
πηβθ]ε{. 8ο 1τθ Ολαί τοι οσα] {οτί]ι 
ΠΟ «ΘΠΒΙΥΘ ΓΓοΠ1 ΟἴΠεγ», ὑμαῦ τοι ΚΘΘΡ 
γοῖσ ΟΠΏ ϱΟΠΒΟΙΘΠΟΘΕ βἶπρ]θ απά Ῥιγθ. 
ΒΙΟΙ 7οµγβε]νθβ ὀύαπιοζοδ ο]ϊζάγ οτι 
οὗ ἄοά διηϊαβὺ ἃ ογοοςοᾷ απᾶ »67- 
6786 σοηογαΐξίου. ἘῸΣ γοι 8.6 βεῦ 
ἴῃ {18 που] α8 Ιαπα]παχ]θΒ ἴῃ πο Πτ- 
ΠΙΑΙΩΘΗΟ. Ἠο]ά οαὖ {ο οὐ Υ5 {Π6 ποτά 
οἳ 1ἴρ, Ταῦ 80, π]επ ΟΠμτῖςύ 588}} 
οοπιθ {ο ἡυαρθ 811 ΟΥ̓ ΤΟΥ ΚΒ, Ι πιαΥ ὈΘ 
4.016 6ο Ὀοαϑῦ οἴ γουν ζαϊυ ἢ, απᾶ {ο ΒΟΥ 



11. 14--ἶ6, 

εὐδοκίας. 

ΕΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΡΗΙΙΙΡΕΡΙΑΝΡ, 117 

/ ΄- 4 ος Ἁ 

"παντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ δια- 
- «/ / ”/ η / Ξ 

λογισμῶν, ἵνα γένησθε ἀμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνὰ 
-.- » /’ ΄“ σ΄ , 

Θεοῦ ἀμωμὰ μέσον γενεᾶς εκολιᾶς κἀὶ διεοτρὰμ 
Π τ / ε ψὰ 9 /’ ᾿ς 

μένη ο, ἐν οἷς φαίνεσθε ὧς φωετῆρεος ἐν κόσμῳ, ' λόγον 

ὑπαὺ ΠΥ ΤΆΟΘ [85 ποῦ ΏθεηἨ ΤΠ ἴῃ ταίῃ, 
ὑλαῦ πιγ βίτασσ]θβ Ἰαγο ἱπάθϑᾶ Ῥεσι 
οτοὐηθά τ] ἢ Βα οΟ688.᾽ 

14. γογγυσμών] ΟΥ πι. ΤῊΘ 
ποτά 18 οοηβίαη{Ιγ αβεά ἵπ {Π6 ΙΙΧΧ 
οὗ Ίβγας] Ἰηπ ἴ1ο γ]ἀςπθ6βΒ : ΟΟΠΙΡΔΥΘ 
1 Ο0Γ.Χ. Ιομηδὲ γογγύζετε καθάπερ τινὲς 
αὐτῶν ἐγόγγυσαν. Τ]1θ 84Π1θ ΤΕΓΘΓΕΠΟΘ 
{ο πο Ιβταθ]ίθΒ, πο] 15 ἀϊτεοῦ]γ εκ- 
Ῥτοθββοά ἴῃ {]θ Ῥαβ8ασο 1υϑὺ αποἰεά, 
ΒΘΟΠΙ8 {ο Ἰαγο Ῥθδεηπ Ῥρτθβοπύ {ο (1ο 
ΑΤΡΟΡ{Ι63 παπά Ἠθγθ; {οΥγ ἴῃ {πο πεχῦ 
νΘΙ5Θ Ἡθ αποίθβ {οπι {Πθ βοῃρ οὗ 
Μ90β68. ΕοΥ γογγυσμὸς ἴπθ Αεπίαη5 
τβθἆ τονθορυσµός : ἴ]θ {0ΥΠ16Υ Πο ΕΥΘΓ 
οοσαΓΒ 1Π {μθ ο]άοξῦ Τοη]ο ἩΥΙ{ΕΙ5 (566 
Ἰ.οροοὶ Ρ/ΛΥΥΛ. ρ. 358). ΤΗΙ8 18 οπθ 
οἵ ΠΙΑΠΥ Ἰπβίαποθβ οἱ {πο οχοερῦομα] 
ολαχαςοίθγ οἵ {πο Αὐϊο ἀῑα]εοῦ: 8566 
ΑΏΟΥΘ ΟΠ πτυρόµενοι Ἱ. 25 απᾶ σαἴἶα- 
ἴίαπα γι. 6, απά Ὁ. 92 5α. 

διαλογισμῶν) ΤΗ18 ποτὰ ἴῃ {1ο Νου 
Τοβδίαπιοπῦ ΠΙΘΑΠΒ ΒΟΠΙΘΟΙΠΙ68 ΄Ιππαγά 
ααθβθοπίης», ΒοπιθύΙπιθβ΄ἀἱβριί6β, ἀ18- 
ομββῖοη); [ὉΓ ποιο 18 πο βυϊποϊθηῦ 
Ρτουπά {ογ ἀεηγίπσ 16 ΌΠΙβ βεοοπᾶ 
Ἰηθαπίπςσ: 8601 Τί. 11. δ. Ἠετο 1ὖ 
ΒΘΘΠΙΒ {0 Ἰαγο ἴ]ιθ ΓΟΓΠΙΘΥ Β6Π8Θ. Α8 
γογγυσμὸς 18 ἴηθ ΠΊΟΓΥΑΙ, 80 διαλογισμὸς 
19419 Ιη{ε]]οούπα]τερε]]οτ ασαϊπεί ἀοἀ. 

15. γένησθε] ΄ πιαγ αβΆγουθ ψοιι7"- 
φεἶσεβ’: Ῥεθθετ βαρροχύθά Όιαῃ {πο 
οπου γθδαϊηρ ἦτε. 

ἀκέραιοι] “ »ιι76, 81π66Υ6, ἸΠετα]]γ 
ἑπηπι]χθοά “ἀπδαυϊξογαύθα᾽ (1Γ9Ώ1 κε- 
ράννυμι) ; ἴον {ο ποτά 18 αβοἀ οἵ ρατθ 
νήπθ (Δί]σοη. 11. 45 Ε), οἳ απα]]ογοά 
πιθία] (Ε]αΐ0. οΥ. 1154 8), απᾶ ἴ]ο 
κο. (Οοπιρ. Πιο ερ. αὐ Οαἱ. ὃ 42, 
Ῥ. 504 Μ τὴν χάριν διδοὺς ἔδωκεν οὐκ 
ἀκέραιον ἀλλ᾽ ἀναμίξας αὐτῇ δέος ἀργα- 
λεώτερον. Τ19 Βίχ6β8 ἰδ] ἃ ἴπ ἴπο Νου 
'᾿Γοβίαπχθηὐῦ οὗ οἱπορζίοί(ψ οἵ ομαγϑούθι 
αρΏοβγβῖη 011848 ἴῃ ΙΠάΠΥ οὔμου γγοτᾶς : 

ἁπλοῦς, εἰλικρινής, δίψυχος οἰο. Οἵ {Π6 
Όντο ππογάβ Ἠθτθ τ864, {ο {ΟΥΠΙΘΥ (ᾱ- 
µεμπτοι) τε]αίθβ ἴο 0πθ Παάσπιεπὺ οἵ 
οὔοίΒ, 116 {Πο Ἰαΐΐει (ἀκέραιοι) ἆθ- 
ΒοτίθοΒ 086 Ιπίγ]ηβῖο οἸαγασίεγ, 

τέκνα Θεοῦ κ.τ.λ.] Α ἀῑτοοῦ οοπὐγαβὺ 
{ο πο [ΒΥ 6 1065 ἵπ ἴμο ἀθβοτί, πο 1π 
{πο δοισ οὗ Μο868 αγο ἀθβοτῖρεά 48 οὐκ 
αὐτῷ τεκνα (1.6. πο οἰλ]άτεπ οἵ ἄοά) 
μωμητά, γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη 
(θϑαί. χχχί!. σ, 1ΧΣΧ): ΟΟΠΙΡ. Κο ἰχ. 41. 

ἄμωμα] Βοίῃ {ΟΥΠΙβ ἄμωμος απά ἀμώ- 
µητος 818 ΘΑΌΔΙΠΠΥ «ΟΠΊΠΙΟΠ. Ἠετο {]θ 
γγοὶρ ὐ οὗ οσἰἆάεποο 18 ἴῃ {ανοατ οἵ ἴ]ιο 
{ΟΓΠ1ΘΥ, ὑπουρἢ ὑΠ|6 1 18 89Π1Θ Δα ΠΟΥ Υ͂ 
{ου {19 Ἰαΐΐ6γ: ἴῃ 2 Ρο. 111. 14 οἱ {116 
οὔμογμαπᾶ, ἀμώμητοι Δ ΒΤ ΘΙ ΒΟΓΟΠΡΘΙ" 
βαρροτύ ὕλαη ἄμωμοι. 

μέσον] ΕῸΣ Ος αἀγετρία] πδο 566 
Μύ6ΡΙ. 7168. (ο. Ἠαδο απἀ Ὠϊπάοτβ), 
8. Υ. Ρ. 924. ΤῊ τοοεϊτεἆ {εσῦ βαββί]- 
ἴαΐῦεβ ἐν μέσῳ. 

διεστραμµένης]΄ ἀῑφίογίεᾶ,) αβίτοησευ 
πογά (Π8η σκολιᾶς: οοπαΡρ. Αγτίαη Ερίοί. 
111, 6. ὃ οἱ μὴ παντάπασι διεστραμμένοι 
τῶν ἀνθρώπων (6ΟΠΙΡ. 1. 29. 3). [1ὖ οοἵ- 
ΥΘΒΡΟΠά8 {ο 8. βίτοηπς, γϑαυρ]οαίοθα 
{ΟΥΠΗ ἵη {1ο Ἡοῦγουν 2Π2ΠΘ, 

φαίνεσθε] ΄/8αγρεαγ, ποῦ(γο Β1η6᾽ 
(φαίνετε) 88 ο Α. Υ. ΤἩ9 88Π16 ΘΓΤΟΥ 
18 πιαᾷθ ἴῃ Μαΐῦ, χχὶν. 27: Βθν. κνΠ. 
23. Όπ {16 οὐδοῦ Παπά ἵπ Μαίί. 1]. 7 
τοῦ φαινομένου ἀστέρος, ἰῦ 18 οοτγεοί]γ 
γοπᾷφχθά “Δρρθαγθα. φαίνεσθε Ίεγο 
Βῃου]α 6 {α]κεη 88 δὴ ἱπαϊοαύνο, πού 
8 ΙΠΙρεγβ/{1γθ9, 

ὡς φωστῆρες] “αϑ ζιωμρηιϊηαγῖοδ.᾽ 
ΤῊΘ ποτά 18 υϑοᾶ δ] γοβῦ οχο]αβῖνο]γ 
οὗ ὧιθ Ἰεανεπ]γ ῬοάίθΒ (οχοερύ θη 
16 18 πιεαρ]οτίσοα] (48 6.5. θη. 1. 14, 
16 (6 16 18 ἃ τεπάοτίησ οὗ “ἸΝ 2), 
Ῥοσ]αβ. αλ. 7, Ογαο. οφ, 11. 186, 
200, ΠΠ. 88, οἵο, Οοπαρ. θη. χ. 3 
(υΧΧ) φανοῦσιν ὡς φωστῆρες τοῦ οὖρα- 



118 ἨΏΡΙΡΦΤΙΕ Το ΤΗΕ ΡΗΙΗΙΡΡΙΑΝΡ. Πα Κ 

- 3 / 9 4 5 « / -- 

ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, 
2 ον 2 Α 3 / 

ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα. 
Α 5 δ / 3 Ἁ μην / Δ : / 

τ ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδοµαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ 

νοῦ, 14. ΧΙΙ. 2 φωστῆρας οὐρανοῦ πρυ- 

τάνεις κόσμου. "6 ΜΟΥ ΟΟΟΌΥΒ ΟΠΙΥ 

οποθ ἀρϑΐη ἴῃ ἴμο Ν. Τ., Βου. χχί. 11, 

ΜΉΘΙΘ 8150 165 βλοπ]ά 6 ἰγαηβ]αίθοά 
ὁΠαπαϊπαΣΥ.᾽ 

ἐν κόσμῳ] Το Ῥο ἰαίκοη ποὺ πδ] 
φωστῆρες 8ἱΟΠ6 (48 {ο Ρ8βδαρο οὗ ΝΥ 18- 
ἀοπι {πδῦ αιοὐεά πιὶρ]ό δασσοβύ), Ῥαῦ 
ἢ φαίνεσθε ὡς φωστῆρες. ΒῸΓ ἴῃ 
{πο {ΟΥΠΙΘΥ 0386 κόσμῳ τηϊδϑὺ 55. 
{π6 πιαἰοτία] σου] ἃ5 ἄἰφεπιφϊς]ιεά 
οπου ια πιογα] ποτά. Ῥιαύ {18 18 
μαγά]γ Ρορἱρ]ο ἴῃ ὑπ ]αησαασο οἱ ὑπὸ 
Νον Τοβαπιοπῦ: {0Υ ὑποὰρ κόσμος 
ΒΟ 65 τοίοι5 {ο οχίοιπα] παύατο, 
γεῦ ας 16 πιαο]ι ΠΙΟΥΘ {Γο(ἹΘΠ{ΙΥ 1188 ἃ 
ΠΊΟΓαΙ βἱσπΙΠοαποῦ, 16 οαπποῦ 1πα]], πη- 
1985 5ο ἀοβποᾶ Ὦγ {16 οοποσῦ, 5ἱστϊ[γ 
Όλο Τούτου 0ο ὑπ6 οχο]αβίοη ο{ὐμο]αῇῦῦου. 
10 15 ἠιογοίοτο αδοᾶ Ίιογο ἴῃ {πο βαΠ1ο 
5686 88 ἴῃ ΦοΠη 11]. 19 τὸ φῶς ἐλήλυ- 
θεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄν- 
θρωποι μᾶλλον τὸ σκότος κ.τ.λ.: ΟΟΙΏΡ. 
"Ὁ ΠΟ τς. 5, ΧΙ. 46, δύ: 

16. ἐπέχοντες) ΤῊΘ {οτεσοῖπς οἶατδο 
ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ 
Βα] ἃ ῬΥΟΌΔΌΪΥ Ὀ6 {αΚοη α5 Ῥαγοή- 
ὑμούϊοδὶ, 5ο ὑπαῦ ἐπέχοντες 15 αὐζασ]ιοά 
ἴο ἵνα γένησθε κ.τ.λ. Εν {Π15 6οπβο οὗ 
ἐπέχειν “ἴο ποϊ]ά οαὐ᾽ 8560 Ἠοπι. 7. ἰχ. 
480, χχ!]. 494, ΑΥ. Δ. 1382, οἷο. (οἶνον, 
κοτύλην), ΕαπβαΠ. 1. 33. 7, ΕΠαὺ, 2707. 
265 Α, 26δ Ε (μαστόν, θηλήν, γάλα). 1 
{ἱιθγοίογθ 16 419 {ο Ἰοο]ς [ΟΥ̓ ΔῺΥ τηθίδ- 
ΡΙιος 1Π ἐπέχοντες, 10 πγου]ά πιοδύῦ παίι- 
ΥΙΙΥ Ῥο ἴμαῦ οἳ οβοτίης {οοἆ ΟΣ π]πο. 
Αὐ 811 ογεπίς 16 866Ι4Β ΠΠΟΙΙΥ πποοῃ- 
πθοίοᾶ υπ ὑμ6 Ῥτεοθάϊπς παρε ἴῃ 
φωστῆρες. 

εἰς ἡμέραν Χριστοῦ] “αφαϊΐηδέ ἐλ 
αν οὗ Ομ γίβέ,, 8 Ἱ. τὸ ; οοπΡ. 1. 6. 
«Ίο ἆαγ οἵ ΟΗτ]βῦ) 15 ἃ Ῥηταξο ρουι- 
αχ {ο Όμς ερϊς]θ. ΊΙογε οοΠΙΠΙΟΠΙΥ 
16 15 ΄ ιο ἆαγ οἱ πο Τιοχά.  Ἐον πῖβ 
ΤΘίουθποθ {ο {16 στοαῦ Ἱαάσπιοπῦ ἴῃ 
οοπποαχίοἩ 1} 15 πηϊπϊρ(οτ]α] Ιαβοπς5 

οΟΠΙΡΔΣΟ 1 Ο07. 111. 12, 13, ἷν. 3---5, Απιά 
68Ρ. 2 095. 1. 14. 

εἰς κενὸν ἔδραμον] α5 (α]. 11. 2. Τἱ8 
Ῥαββασο 15 αιοὐοὰ Ῥο]σο. Στ. ὃ 9 
οὗτοι πάντες οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον : Ο0ΠΙ- 
Ρατοθ 2 ΤΊμι. 1γ. 7. 

ἐκοπίασα] Ἐτοῦαβ]γ α οοπ πα ίοη 
οὗ ὧπο Βδῖὴθ πιοίαΏΙιοΥ, το[ογτῖης {ο ὑπ 0 
αἰπῖης ἴον ιο αὐλμ]οίῖο σαΠηΘΒ: Ο0Π]- 
ῥατο 1 Οον. ἰχ. 24---27. Δἲ Ιομβῦ κο- 
πιᾶν 18 οἱδουγ]ιογο αβεοοϊαυοᾶ ΥΙΌΠ τρέ- 
χειν ἴῃ ἴλθ βᾶῃχο αγ: αὐ]. ΠΠ. Ρ. 
166 πῖνε καὶ εὐφραίνου" τί γὰρ αὔριον, ἢ 
τί τὸ µέλλον, οὐδεὶς γινώσκει" μὴ τρέχε, 
μὴ κοπία,]σηαῦ. οίμο.6 συγκοπιᾶτε 
ἀλλήλοις, συναθλεῖτε, συντρέχετε. 

17, 18. “1 εροϊο οἳ πι ΒΘΥΘΙΘ Ία- 
Ῥοαχβ {ου πο (ἀοβΡε]. 1 απι γοαᾶγ 6061. 
ἐο α ο ἴῃ 6 84119 ϱα159. {1 απ Υ0- 
απἰχγοςἆ {ο ροιγ οπῦ πα Η{ο-ρ]οοά ἃ8 ἃ 
Πραῦίοη 9Υ6Υ {1ο βαογ]βοῖα] ο οιίπς οὗ 
}οι {α1 δι, 1 το]οίοο πιγεο]{ απὰ 1 οοἩ- 
ογαὐα]αίο Υοι αἱ] ὑμονείη, Ὑδα 1η {1 
ΙΗΑΠΏΘΥ 1 αξὶς τοα 4150 ἴο το]οῖοο απᾶ 
(ο οοπσταυ]αΐθ πο 

Τπαβ ο ῬραγβσΙος ἀλλὰ εἰ καὶ υπ] 
τοίευ το ὉΠ Ῥγεσθάίπρ ἔδραμον, ἐκοπί- 
ασα. Μοῦ τεοθεπύ οοΠΙπΙΘΗ{ΩΤΟΓΒ ϱκ- 
Ρἱαΐη ἴπθ οοηπαΣΙοη 1ἢ ἃ ΥΘΓΥ ἨΑΥΒΙι 
γα αγἠΠοῖαΙ παγ. Αβεαπιηρ ὑμαῦ δύ 
Ῥαπ] Πας Ῥοΐοτο πιοεηπθ]οποά 15 απἰ]εἰ- 
Ῥαύϊοη οἵ Ηγίηςρ 01}} ὑπ 6 αἆγοπέ οἱ ΟΠ ἰθὺ 
εἰς ἡμέραν Χριστοῦ (ΥοΥ. 16), 6 Υ 5ὰ}- 
ῬΟΒΘ {λαῦ ἢ6 πον βασροβύβ {ιο α]ίοτηα- 
ὑϊγθ οἵ 1158 αγίπο Ῥεΐοτο, Ῥαΐ ἴῃ {αοί 
πο 500.) δηὐϊοϊραύϊου Ίνα οχρτοββοᾶ : 
{0Υ Ἠ19 γγοτ]ς πγοα]ά Ὦο εᾳπα11γ ὑερίοά 
οὐ ΄ὗλο ἆαγ οἵ Οπγῖδ νομος Ίο 
Ἡοχθ 311γο ος ἆθαά πετ ὑλοῦ ἆαγ οαπο. 
Ἴμο {αἰπό οχροοίαίοἨ, πιμ]ο] ἴῃ Ἱ. 6, 
1Ο (ΜΊΘΥΟ ο 8αΠ1θ Ῥῆγαξβθ ο0ςΥ8) 18 
βισοορίοᾶ ὮΥ ίΠο οοηὐαχύ, πάς πο οχ- 
ΡΥΟΡΡΙΟΠ Ἠθγθ. ΟΠ εἰ καὶ ἃ5 ἀῑδὑϊησις]ι- 
οἆ ἔγο καὶ εἰ 569 ἴ]ιο ποίθ οἩ (α1. 1. 8. 

σπένδοµαι] ΑΒ. Πδ ἆθαί]ι αοἰπα]]γ 
αΡΡΤΟΔΦΗἨΘΒ, ο 8455 ἐγὼ γὰρ ἤδη σπέν- 
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τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν: 
4 η Δ ο τα ΄ / Ἁ 

"τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι. 

δομαι 2 ΤΙπα. ἰν. 6. Οοπιρ. Ισπαῦ. {έοη, 
2 πλέον μοι μὴ παράσχησθε τοῦ σπονδισ- 
θῆναι Θεῷ, ὡς ἔτι θυσιαστήριον ἔτοιμόν 
ἐστιν, αἰογοα απάου 51}}1}8} οἴτοιπ- 
Βί8Ώ668. [ὑ 15 ἃ βἰτῖςῖηςσ οοἰποίάεποο, 
ἐμπαῦ δὺ Ῥατ)5 στοαῦ πϑαύμθῃ οοηύθῃι- 
ῬΟΓΔΙῪ Βεηθσα, 11086 Ἠαπ1θ ὑγδαϊ οι 
85 Ηπ]κεᾶ πσ ὨΪ5. οσσῃ, 15 τοροτίεᾶ ὕο 
Ἠαγθ τιϑθα ἃ βΙΠΤΙΙάΥ Το ΠΟΥ θη ΟἨ 
ἴμπθ ροϊηὺ οἳ ἀθαῦμ: Το. 4ππ. αν. 64 
ἔτθβΡογϱοΏΒ ΡΓΟΧΙΠΙΟΒΕΕΣΥΟΣΗΠΙ, Δ αἰ 
γοσθ Ηραγο 86 Η44οΥΕΠ1 Πάπα ο ογί 1106- 
γαζογ]”: 6ΟΠΙΡ4ΥΘ ἴιο αοοοιπύ οἵ Τ1Υ8- 
588, «4. γι. 35. ΤΠ9 Ρργοβδοπῦ ἰθηδο 
σπένδομαι Ῥ]αος5 {πο Ἰγρούμοβϊβνιν]ά]γ 
Ῥοΐοτθ {ο «γα»: Ῥαΐ 1ὖ ἆοθΒ ποῦ, α8 
Ρεποτα]Ιγ εχρ]αϊπεᾶ, γαί6γ {ο Ῥργεδεπῦ 
4416678, 48 {ἐιοιρΏ {ο Ῥγοςθββ 76 1}0 
ποῦθε ΠΥ Ῥοσαπ: ϱΟΠ)Ρ. 6.5. Μααν. ΧΙ]. 
26, κγΠ]. δ, 9, εἴο. 

ἐπὶ τῇ θυσίᾳ] Τηθ σοποτγαὶ Ἱπιρογῦ 
οὗ 0.6 πιοίαριον 18 οἶεατ; αὖ 16 Ώαβ 
Ῥθε ατιοϑύϊοηθα θέον {]ιο ΥΘ θυ Θ 09 
15. ο Ἠεαίπεη Ἠλαθίοπς οὗ {ο «6 158} 
ἁγίπ]ς-οβοιίησςα, ΤῊΘ Ῥγοροδίίοη (ἐπί) 
ΒΟΕΠΙ5 Παγᾶ]γ οοπο]αβίτο. Έτει 1 1ὖ ο 
πο ὑπαῦ ἐμο ἁτίπκ-οβετίπσβ οὗ {πο 
{ον ΜΟΥ αἱ αΥ5 Ῥουγοᾶ ατοιπά απά 
ποῦ προπ ὑ86 αλίαὈ (1 οβερΗ. 4η. ΠΠ. 9. 
4 σπένδουσι περὶ τὸν βωμὸν τὸν οἶνον; 
56ο Επα]ά 4ήίογίΛι. ῥ. 37 84ᾳ. 2ἱ6 α1δ5.), 
γοῦ {πο χχ σου δ ΠΥ 8685 {Π6 ΡγοΡοβΙ- 
61οἨ «προπ) {ο ἆθεοτῖρο ὑπο : Του. 
ν. 11 οὐκ ἐπιχεεῖ ἐπ᾽ αὐτὸ ἔλαιον, ΝΙΠΙ, 
ΧΧγΙΠΠΠ, 24. ἐπὶ τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ διὰ 
παντὸς ποιήσεις τὴν σπονδὴν αὐτοῦ. ΝΟΥ 
πηοοᾶ ἐπὶ νο ο ἆαβίνο ποορβσαγΙ]γ 
Ῥο ἰταπβ]αίοά «πρου, Ὀαῦ τααγ ΤηΟΑ 
ἑπεοοπιραπγίης. ΟἨ {86 οὔποι Παπά, 
8 δύ Ρατ] 15 ντῖζπσ 0ο οοηγοτίθἆ Ἰεα- 
ὑπ 618, ὃ γοίθγοηςο {0 Ἠθαί]λοη βαογῖΠοο 
ἵ8 ΊΠΟΥΘ αρρτορτὶαίο (οοπιρ. 5 001. Π. 
14); ΜΒ 6 οπίπς {ο ἐ]ο φυθαίου ΡΥο- 
πηίπθηοο Οὔ {πο ΠαβΙοη ἴῃ προ θη 1068 
ύλο πιοίαρ]ιου πγου]ά Ὦο ΠΟΥΘ 6ΧΡΏΙΘΒ- 
βἶνο, ΕὟΥ {πο αρρτορτίαέθηθ»ς οἵ ὑπο 
Ῥγοροβίδίοη ἴῃ 18 9159 566 Ἠοπι. 71. 
ΧΙ. 775 σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ᾽ αἰθομέ- 

νοις ἱεροῖσιν, Αιγίαηπ «ἴ62;, ΥΙ. 19 σπεί- 
σας ἐπὶ τῇ θυσίᾳ τὴν φιάλην κ.τ.λ., πὰ 
0ο ΟΟΠΊΠΙΟΠ Ἱγογά ἐπισπένδειν. Ί]μο 

“ΑπογΙβοθ’ (θυσία) Ίιετο 18 ἐμο νἱούϊηι, 
ποῦ ο αοὔ, 

λειτουργίᾳ] Τμ] πνογᾶ Ίαβ ραββοᾶ 
ἐβγοῦν (ο {οΠογίης πιραπίπσΒ: (1) 
Α. οἶνῆ Βογνίσθ, ο βἰαΐθ-ραγάρη, Θ5Ρ0- 
ΟΠ ἴῃ ἴλπο (οομηῖσα] Ίαηριασο οὗ 
Αἰλοπίαη Ίαν: (2) ἃ {ιποῦῖοη οὗ οίῆοῬ 
οὗ αγ Ἰπά, 85. οὗ ἴἶιο Ῥοᾶ11γ ο{β819, 
6.8. πο πιοαί], Αγὶςς, Ῥαγί. 4. Π. 3: 
(3) Βαοθγάοία] πηπ]ςίγαῦίοη οβροοἰα!]γ, 
ἨΝΠοίμθυ ΑἴΠΟΠΡ {π6 618 (48 Η 600. ΥΠ. 
6, ἱπ. 21, απᾶ οΟΙΗΠΙΟΠΙΥ 1π πο τχσ), 
ΟΥ ΑΠΙΟΠΦ Ἰθαύμεη παθίοηΒ (α5 Ῥϊος. 
ο, Ἱ, 21, Ψ116γο 16 15 αδεὰ οἵ {πο Ερυρ- 
απ Ῥτϊοβμοοϐά): (4) Τ]ιο οπο[ατ]δέ]ο 
ΒΟΥΥΙ6Θ8; απᾶ {Ί6ποῬ ΠΟΘ Ρ6ΠΘΤΑΙΙΥ 
(5) Φοῦ {0ΥΠ15 οὗ ἀῑνιπο ποτβΗηῖρ, ΑΒ 
{ο γγοχᾶ 15 ΡΠ θα πιοδῦ {Γ6αιεΠ{Ι ἴῃ 
Όιο Ῥ]ϊο]ο {ο βαοεγάοία] βαποδθίοπΒ, 16 
βοι]ά ΡΥοβαΡΙγ 6 ίακεπ Ἠθτο ἃ8 580- 
ΡιοπιοηίΙπρ ἴμο 1468, οἵ θυσία. Τπα5 
οὐ Ῥαι1]8 Ἰαησαασθ 6ΧΡΥΘΒΡΟ5 πο ἔπη- 
ἀαπιεη{α] Ἰάοα οί ὑπο ΟἨτ]δῖαη ΟΠατο]ι, 
ἴῃ ΒΟ ἢ απ απίγογραΙ Ῥτϊεδμοοά Ἠας 
βπρρ]αη{σᾶ {πο εχο]αβίτο παϊπϊθίγαΙοηΒ 
οἵ ἃ βο]οοῦ ἐγῖρο ΟΥ̓ οἶαβ5: 56ο 1 Ῥοῦ, 1]. 
6 ἱεράτευμα ἅγιον ἀνενέγκαι πνευματικὰς 
θυσίας. ΤΠἸι6 ΓΙΠρρίαηβατο ὑπο υιθϑίβ ; 
{είν Τα} (ος ὑποὶν ρΡοοα γον ΚΒ βρτίης- 
πο’ ΟΠ {μον [α10}}} 18 ιο βαοτίῃοο : 
δῦ Ρα] 1ήο-Ρ]οοά ἐπ αοοοπαραηγΊης 
Ἠναίίοῦ. ΟοππιοΏη{α6οτβ Ἠατθ 1η116]ι 
οοπ{αβοά πο Ίπιασο ὮΥ τερτεαξοηδίης 
ού Ῥαὰ] Ἠπηβε]{ α5 ο βαοτῖβοοτ. 

συγχαίρω] “1 οοπφγαίιαίε, ποὺ “1 
γο]οίοο πὶ. ΑΒ 70Υ 15. οπ]οϊηθα οἱ 
ἴιο ῬΠΙΠρρίαης ἵω ὉΠ βοὐοπᾶ οἰδιιβο, 
10 πιαδῦ ποῦ Ὄο αβεαηιοά οἨ ὑμῖν ρατῦ 
ἴῃ πο Πτςδῦ. ΕῸΣ 015 6οη5ο οὗ συγχαί- 
ρειν “ἴο οοποταὐα]αίθ, πηογο ΓΘΟΙΡΓΟ- 
οαΜ4οπ οη {πο ρατῦ οὗ πο Ρ6ΓΒοΟἨ αὐ- 
ῥοα]οᾷ ἴο 18 ποῦ 5ο πο Ῥγεδαρροδθά 
α5 ΙΠπΥΙ0εᾷ, 566 ϱ.5. Ῥ]αί. Μου. 231 Β 
συγχαίρω τῇ πόλει τριακοσίους κρείττο- 
νάς µου πολίτας ἐχούση, ΕΟΙΥΡ. Χχὶσ. 7. 4, 
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19 Ἐλπίζω δὲ ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμ- 

ψαι ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. "“οὐὃ- 
ένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν 
μεριμνήσει: "“"οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τα 

Ῥαγηαῦ. 1 μᾶλλον συγχαίρω ἐμαυτῷ, 
ο, 

18. τὸ δὴ αὐτό] ὅτι ἔ]νθ 8490 ἐρᾶν, 1.6. 
τὴν αὐτὴν χαρὰν χαίρετε; 88 Μαϊ. 
ΧΧΥΪΙ. 44 τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ λησταὶ...ὠνεί- 
διζον αὐτόν. ἼΠθ δοοιιδαύϊγ ἀθ[πθβ 
πο οἰιατασίεν ταίῃαυ Ό]αη {Π6 ορ]εοῦ 
οἵ ἴἶιο αοὔοη, 80 ὑαῦ ταὐτὰ χαίρειν 
(ΏοπιοβίἩ. ἄο 6ο. Ὁ. 323) ἵδ “ὕο Ἠαγθ 
ἴ]θ βαπ1ο 1078. Βου ὑπο φοθίἰσαί π8ο 
οὗ χαίρειν απὰ ΒΙΠΙΙ]αΥ Ὑγογάβ τ] ἢ αη 
αοοιβα/ἶγο οὗ ὑπ6 ορ]θοῦ 569 ὙαἱοκηαθΥ 
ου Εαν. ΠΡ. 1338. 

καὶ ὑμεῖς χαίρετε] 9 ἃ16 γοπη]πάοἆ 
οὗ {16 ΠιθβΘΗΡΘΓ Ὑ]ιο Ὀτοισαί {116 
Φὠάΐπρβ οἱ {π6 θα 16 οἵ Ματαίποη, εχ- 
Ρἰτῖης οη πο βγδύ ἐ]γοεδ]ο]ά γη ἢ 6856 
πιογᾶθ ΟΠ Π18 1108, χαίρετε καὶ χαίρομεν, 
Ῥ]αί. ΟΥ. Ρ. 3476. ἈΒθο ὑπο ποῖθ οἨ 
1γ. 4. 

19---24. “Βαῦ ουσ] αθεπό πηγβο]{, 
1 Ἰορο ἵπ {πο Τιοτά {υ βεπᾶ Τ{ποῦ]εις 
ΒΠΟΥΡΙΥ {ο Τοα. Τ]ΐ8 1 ραγροβο ποῦ {ογ 
γοιγ βαΚ6Β οπΙγ Ὀαΐ {ΟΥ ΠΙΥ ΟΠΠ 8180 : 
Όλαῦ Ἠθατίηρ πον γοι {αγ6, 1 πιαγ (δ ]κθ 
Ἠθαγύ. 1 Ἠαγνο οἩοβαοη ΗΙΠΙ, {ΟΥ 1 πάγο 
ηΟ οὐ]16Γ ΠΙΘΒΒΕΏσΕΣ αὖ Πα Πα γ]ιο 68η 
ϱΟΠΙΡαΥΘ τ] Ἠ]πη, ποηθ οἴμου γιο 
Ὑ111 ΒΏΟΥ {πο 8απιθ Ἰνο]γ απά Ιπβῖπο- 
ο Ιπίετοαςί 1η γοῦν Ὑθιατθ. Έου 81] 
Ῥυγβὰθ {]αῖγ Οὐ 56] Η5}} αἴπις, Γος]κ]658 
οὗ {π6 ψ1}} οἵ ΟΠ γῖδῦ. Βαῦὺ {Π6 ογθάθη- 
{1415 οὗ ΤΙ πηούΠοιι5 αγθ Ὀθίοχο γοι;: γοὰ 
ΚΠΟΥ͂, ΠΟΥ͂ Πο Ἰ88 Όθεη ἰθείοᾶ ὮΥ Ίοπο 
ΕΧΡ6ΓΙΘΠΟΘ, ΠΟΥ͂ 48 ἃ 8ο ψ ἃ ἈΠ Υ 
6 Ἰα8 ]αρουτοά γη(Ἡ πῃθ {Π {Π|6 βογνίσο 
οὗ ο ἄοβΡρεΙ. Ἠίπι {λαγείογο 1 Ἠορο 
το βοπά πύμοι{ ἀθΙαγ, που 1 566 π]ιαί 
γη ΠΥ ααΙΥΒ ππ]]] {αίκα, Αὐὖὐ {Πο βαπῃο 
ὑϊπ|6 1 ἐτιβῦ {η {πο Τιογᾶ, ἐμαῦ 1 β]ια]! 
γ]βὶῦ γοι Ῥοίοχο Ίοης 1η Ῥ6γβοῦ.’ 

19. Ἐλπίζω δέ] ΤΠ1β 15 οοηπηθοξοᾷ ἰῃ 
ὑποιρ]λίύ πα νου. 12. ΑΙ ὑγροᾶ ἴ1θ 
ἀπ οἳ βεἱ{-γο]ίαποο ἁπτίπο τὴν αὐ- 
9θηρο. Ὑούῦ 1 ἆο ποὺ Ἱπίοπά {ο {θλνο 

γοα ποια οιἱάαποο 1 Ῥαχροβδθ 
βοπάϊησἸΗπιού]εις ἀϊτθοί]γ, απᾶ 1 πορο 
ο νἱβὶῦ τοι ΠΙΥΡΕΙΕ Ῥε[οιθ Ιοπσ.. Ἐε- 
οοηύ οοπιπιΘηΦ{ΟΓΒ8 866ΠΙ {ο α5τεοῬ ἢ 
ἰακίηρ ἐλπίζω δὲ 885 ορροβϊ(ῖνθ {ο [9 
{6αΥ οχργθβδεᾶ ἵπ {π9 {ογοφοῖπσ εἰ καὶ 
σπένδοµαι; Ῥαῦ ιο ῬΟΒΒΙΟΙΠΟΥ οἵ 18 
οὐ ἀθαδ]ι απᾶ 1 ἱπεπίοη οἵ βεπᾶ- 
ης Τήπιοίμειβ ἆο ποῦ βἰαπά ἴῃ ΔῺΥ βογῇ 
οἵ οΡρροβΙοἩ. 

ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ] Βο ΔΡΟΥΘ Ἱ. 14 
απά Ῥε]ον Ἡ. 24. ΤῊΘ 84πΠ1θ 168, 18 
ΟΧΡΥΘΒΒΘΑ 5011] πιογο οχΡρ]ΙοΙθΙγ 1. ὃ ἐν 
σπλάγχνοις Χριστοῦ Ἰησοῦ. Τ119 ΟἨτῖβ- 
ὔἴαη 18 ἃ Ῥαγὺ οὗ ΟΠγῖςί, α πιθπΊρεν οὗ 
ΗΙΒ Ῥοᾶγ. ΗΒ τετ ὑπουρηῦ απᾶ 
γα απ ἀἆθεθεᾶ Ῥγοσθθεᾶς οπι Ομτ]ςί, 
45 {1ο οεπίτο οὗ το]Βοηῃ. ΊΤ]αβ Ίο 
Ίογ6β ἵηπ ἴ]ο Ἰιογᾶ, ο Ἠοροβ ἴῃ ἴ]ο 
1ιογᾶ, Ἡθ Ῥοαβί8 ἵπ {Πο Τιογᾶ, Ἡθ ]αΏο8 
ἴῃ {πο Τοτᾶ, εἴο. ἩἨο Ἰαβ οπο σι]άΐπο 
Ρτϊποῖρ]θ ἴῃ δούϊηρ᾽ απά ἴῃ Γογρεατίῖηρ 
ἴο Δοῦ, µόνον ἐν Κυρίῳ (1 0907. Υἱΐ. 39). 

κἀγὼ εὐψυχῶ) “1 αἴθο πιαγ ἰαᾖο 
σοιια00” Οοιηῥ. Υ6Υ. 27 οὐκ αὐτὸν δὲ 
µόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ. Τ19 ρα]ᾶαποῬ οὗ 
ὑμ6 ΡΠΙΠρρῖαηβΒ Ίαβ οπθ ορ]οοῦ οἳ Τί- 
ΙΙΟ(ΊΥ 5 ἨΠιὶβαῖοη; δὲ Ῥαιἱ οοπι{[ογύ 
π88 απούἩεν. η] εὔψυχος, εὐψυχία, 
419 ποῦ ΙΠΟΟΠΙΠΙΟΗ, ὕπ6 νου εὐψυχεῖν 
ΒΘΘΙΙΒ ποῦ {0 ΟΟΟῸΪ [ἴῃ οἱαβδίσα] ΥΤΙ{6ΥΑΒ, 
ὑποιρ] ο Ἱπιρεγαίνο εὐψύχει α)- 
Ρ6αχβ {γειεπίΙγ οἩπ αρίθαριβ: 5866 
146088 πίλοῦ. ΧΙΙ. Ῥ. 394. [ἡ Ῥο]ας 
111. 28 εὐψυχεῖν 18 βἴνεηπ 45 α ΒΥΙ- 
ΟΠΥΠΙΘ {0Υ θαρσεῖν. ΟΟΠΙΡ. ἨθγπιαβΒ 
ανα 

20. οὐδένα γάρ] Τ|}}8 οοπάςπιπα- 
Φοη πιυδὺ Ὀ6 ΠἸπηϊ θα {ο {10 Ῥ6ΓβδοπΒ 
αγαἰ]αβ]θ ΤΟΥ Β 0 α ΠΙΒ8Ί0ΟΠ. Ἀ69 ἴπο 
ἹητοάποίίοἨ, Ρ. 36. 

ἰσόψυχον] ΄ζμο-ποπαεα, ποὺ πι 
οί Ρατ] Ιήπ]βο]{, αξ 1018 σοποΓα]]γ (86η, 
Ῥαῦ να Τπιοίμθις. Οὐμεγπήδο {Πο 
πγογᾶς υγου]ά Ἠαγο Ώθοη οὐδένα γὰρ 



11. 36, 21] 

Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

ΒΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΡ, 121 

2 Ν δὲ ὃ Ἁ 3 ζα / ε/ 

τὴν ὃε δοκιμὴν αὐτοῦ γινωσκετε, ὅτι 
ε ι ’ λ 2 νο / ᾽ Ἶ 2 / 

ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 
΄σ λ ἘΝ » / / « »λ / ᾿ 

᾿Ξσοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι, ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ 

21. οὐ τὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ. 

ἄλλον ΟΥ οὐδένα γὰρ πλὴν τούτου. Τ19 
γοτὰ ἐσόψυχος ἵ8 ΘΧΙΓΘΙΊΘΙΥ 16. 10 
οοςΓΒ ἵπ {9βομ. 4ραπι. 1470 (1446) 
Φθγθ 16 Ἠαβ ΠΙΟ ὑΠ 6 Β4ΠΠΘ 86Π56 38 
Ἠθτο. Τη ΓΑ. ]ῖν, 14 ἄνθρωπε ἰσόψυχε 
ἴῦ 18 ἃ τεηπάστίπσ οὗ 39193 {88 ΤΙΥ 
Ρτ1ορ,’ 1.6. ΄απεπι παῖμί ορᾳπἱραταθη, 
απεπι ἀῑίσεραπα αὖ πιο Ιρβαπ1(686Η;), 
είηρ ὑμὰ8 εαιἰγα]επό {ο ἀντίψυχε. 

ὅστις] διιοῖν ἐμαὶ ᾖοῦ Ἀεο (αἱ. ἵν. 
24 (ποίθ), 26, γ. 19. 

γνησίως] Ἱ. θ. ἃ5 ἃ Πἱτίι-τῖσ]ζ, 88 
Δ ἰπβύϊηοῦ ἀθτῖνεά ἔγοπα 6 ερἰτ]ζαα] 
Ῥατεπίασθ: 590 68ρ. [Ώοαπιοδίμ.] 6. 
3εῶΓ. Ῥ. 1353 τοὺς φύο ει πολίτας καὶ 
γνησίως μετέχοντας τῆς πόλεως, Κρί- 
ἴαρηι. Ῥ. 1390 τοὺς μὲν...πολίτας προσ- 
αγορευοµένους ὁμοίους εἶναι τοῖς εἰσποι- 
ήτοις τῶν παίδων, τούτους δὲ γνησίους 
γόνῳ τῆς πατρίδος πολίτας εἶναι. Τ]- 
πιοίλθιβ νγὰβ πεϊζποχ ἃ 5αρροβίὐοβ 
(νόθος) ΤΟΥ 8η αἀορίοά (εἰσποιητος) 801, 
Ὀαΐ, α8 δὲ Ῥαυ] οα]]6 Ἠϊπα οἸδοπ]οτο, 
γνήσιον τέκνον ἐν πίστει (1 Τπι, ἱ, 2, 
οοπαρ. ΤΊ. 1. 4); οοπαρ. ἨΙρρο]. Ε7ωγ. νΙ. 
20 Ἰσίδωρος ὁ Βασιλείδου παῖς γνή- 
σιος (8 ἔα 6.5 οπη βοη. Ηθ τθυος- 
πίβοά 18 β]Ια] τε]αδἰοπεΠῖρ (ὡς πατρὶ 
τέκνον ΥοΥγ. 22); Ὦθ Ἱπ]αγίθθά αἱ] {86 
Ιηύθγθβίς δηα αβεοθίοπβ οἱ ς ερἰτίθαα] 
{αΐου. Τμἱ6, 1 ΒΌΡΡΟΒΘΟ, ἵβ ΟἨΥΥΡο- 
βίο: Β πηθαπίηρ, Ἡ]θη Ὦο οχΡρ]αίηβ 16 
τουτέστι πατρικῶς (Ο0ΠΙΡΔΓΘ πατρικὴ 
φιλία, ἔχθρα οἵοι). Οοπιρ. Ηοῦ. χὶϊ. ὃ 
ἄρα νόθοι καὶ οὐχ υἱοί ἐστε. 

21. οἱ πάντες] ΄0πο απ αρ “ 81] 
νηζλοαῦ οχοθρθοπ. ἘΈοτ {ιο {ογος οὗ 
ὑλοθατίε]ο ἢ πάντες, πάντα, 566 Βθσῃ- 
λαχάγ γΙ. Ρ. 320, {6} ὃ 454. 

22. δοκιμήν] ΄αρρτοναά ομδγδοίοσ, 
88 ἴῃ 2 ΟΟΥ. 1]. 9, ΙΧ. 13, απὰ ῬΓΟΡΔΌΙΪΥ 
Ἠοπα.ν. 4- 8εο Ετ(σβε]ιο 1900. 1. Ὁ. 259. 

γινώσκετε] “ψ6 γϑεοργ 80, “γ6 16- 
πἹθΡοΓαπά αοἰποπ]εάσο. Τπιοίπειβ 
ἩΝ98 Ῥογβοπα]]ν πο] Ἐποππ {ο {ο 

ῬΠΙΠρρίαη8; 8566 {ο ποίθ Ἱ, 1. 
ὡς πατρὶ τέκνον] ΤῊΪ5 18 ο[ίθη οκ- 

Ρ]αϊπεά Ὦγ ταπάεγείαπάΐπρ σὺν γπῖθ]ι 
πατρὶ οτι {πο {ο]]ογίηπς οἰβι5ο σὺν 
ἐμοί; 509 1161 όσο. Ιηβίαποθς ο ΒΙΟ] 
ομη]ββίοηΒ Πούπγενοχ οσοιγ οΙΗΥ ἐ]οιισΏι 
ποῦ ΒΙΥΩΥΒ ἴῃ Ροείτγ, απά ἃγθ ἔουπὰ 
ΤΙΟΒύΙΥ 1η οἶαιβδος οοππηθούθα Ὁγ οοη- 
ἠπποῦῖοηβ (ἤ, καί, εὔο.). ΤῊΘ ργεροβίθῖοπ 
18 οπη({εὰ Ἠθγα, Ὀδοαίςο ἴμθ χα {ΟΥ 
οὗ ιο βοηίθποθ γγαβ ποὺ τοῦ ἀθοϊᾶάθά 
η ὑῃ6 πτίθοις παπά γ]οη ο Βγεύ 
πνογᾶβ Ίπεγθ τσ θη ; 566 ἸΓΙΠου ὃ Ἱ. Ρ. 
525, ὃ [ΧΙ]. Ρ. 722. ἘοΥ ΙΒ ἑ65ΕΙΠΙΟΠΥ 
{ο Τπιοίποειας 6ΟΠΙΡΑΤΟ 1 σοἨ. ἴν. 17 ὅς 
ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν 

Κυρίῳ, χΥΐ. 1Ο τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐρ- 
γάζεται ὡς κἀγώ. 

23. τοῦτον μὲν οὖν] “λίην ἐλοπι,) (ῃ6 
οἴδβθ Ῥοΐηρ απηςηγογοά Ὦ} πέποιθα δὲ 
ὅτι καὶ αὐτὸς ἐλεύσομαι (ν6γ. 24), 
πΙ]θ ἐξαυτῆς 15 πιαἰσ]ιεὰ Ὀ} ταχέως. 

ὡς ἄν...ἐξαυτῆς] “αἵ ὑπσθιο/ον. Ἐον 
ὡς ἂν 6ΠΙΡΟΥΑΙ οΟπ1Ρ. Ῥοπι. ΧΥ͂. 24, 
1 0905, ΧΙ. 34. 

ἀφίδω] Βο ἀφορῶντες ΗΘ. κ. 2. 
Τ αηΥ γεὶσ]ύ 15 {ο 9 αἰίασλεά {ο ἴ]ο 
ασγοεπιεηό οἵ {πο οἰάον ΜΒΒ, {Π6 38- 
Ρρϊταῦεά {οΥΠΙ (ἀφίδω Γογ ἀπίδω) πγυϑῦ 
Ὀο τεπά Ἠθγθ. Ιπ Αοῦς Ἱ, 7 (οὐχ οΥ 
οὐχὶ ἰδοὺ) απἆ ἴῃ Αοὐβ ἵγ. 29 (έφιδε) 
ἴλμαγ αγο ἀῑνιάεά. Ίπ ὧιο {γορ Ῥτϊη- 
οἴρα] Μβ5 οἱ ὑῃ6 1ΣΣ, 5ο αγ ἃ8 1 Ἠαγο 
ποίσοεᾶ, ο {ο]ογῖηρ Ιπβίαποθβ οἵ 
οβρῖχα{ος ἴῃ οοππροιπᾷΒ οἵ εἶδον οοο:: 
(.6π. ΧγΙ. 13, εφιδων Α; θη. χχχῖ. 49, 
εφιδοι Α; Ἠ8. ΧΣΧ. ὃ, εφειδες Α; ΓΑ8. 
Χοῖ. 12, εφιδεν Α; Τ8. ΟΧΙ. 8, εῴιδη 8; 
76. Χχχὶ. 19, εφιδε δὲ: «οπα] ἵγ. 5, 
αφειδη 8; τ Μαο. 111. 5ο, εφιδειν ἀξ Α; 
2 Μαοο. Ἱ. 27, εφειδε ({οχ επιδε ΙΠΙΡΟΙΤ.) Α; 
2 Μαοο, ΥΠ, 2, εφιδειν (εφιδῖ)Α; ει. 
ΧΧΥΙ. 15, καθιδε Β; «παιδι νἱ, 19, 
καθειδε ({0Υ κατιδε) Α. Τῦ πιαδύ ὈΘ το- 
πηοπηρογοά (παῦ ἴῃ ἴπο Ὑ᾽ αὐϊοδῃ ΜΕ 
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ἐμέ, ἐξαυτῆς" 54 πέποιθα δὲ ἐν Κυρίῳ ἑ ὅτι καὶ αὐτὸς τα- 

χέως ἐλεύσομαι [πρὸς ὑμᾶς]. ο γίνω δὲ ἡγησάμην 

Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ πο καὶ συνστρᾶς 

τιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς 

αἰπιοβύ α]] {π6 Ῥοοῖς οἵ Οθπθβὶβ 15 Ιορῦ 
απᾶ ἐμπαῦ μ6 Βπαϊθίο οοπ{αϊηΒ 1658 
ἔπατ Ἰα]{ οἵ {πο Ο]ά Ταβδίαπιεπύ. Τηο 
οο]]αθίοπ8 οἵ οἴμος νβς ἴῃ ἩοΙπιθβ) απά 
Ῥαγβοηβ) ΠΧΧ ΒΌΡΡΙΥ ΠΥ αἀάϊθ]οπα] 
οχαπαρ]ος θοὐ ἴῃ ὕΠ086 απά οὔμογ ρα8- 
β.σοβ. ΒΙΠΙΙΙαΤΙΥ ελπις ἵδ 5ΟΠΙΘὕΙΠΙΘΒ 
Ρτγοοεάεᾶ Ὦγ απ αβρἰγαίο (ἀφελπίζοντες 
Ίο γΙ. 25, ἐφ᾽ ἐλπίδι, Ίνοπα. ΥΠ]. 20, 
1 (6ο5. ἰχ. το, ἀφελπικὼς Ἠσγπιας 8. 
111. 12); νησι πααγα]ἰβοὰ ἴῃ Οορῖϊς 16 
18 41ΝΥ8 50 τυ ύθη, απᾶ πο θα πΘ ΠΟΥ͂ 
Πιιά ΠΗε[γῖς 18 ἃ ῬΓΟΡΟΥ Ὠ8Π1Θ ἴῃ δ 1. 
Τη Ὀούῃ οαβ65 ὑΠ6 αΠΟΠΙΑΙΥ 15 Βα ΡΡρογῦ- 
οἆ ὮΥ Ιηβοηρίοπβ: ἘΦΕΙΔῈ ΒΟΘΟΚῊ 
η0. 3333; ΗΕΛΠΙΔΑ πο. 170; ἴ]ε ]αῦ- 
{εν Ῥοῖηρ αξ οἷά αξ [Π6 σἢ οθηῦατΥ 8.0. 
ΤῊΘ αβρἰταίος ατα ἀοαρί]εβς {ο "6 οκ- 
ῬΙαϊπδα 85 τεπιπαπίβ οἵ ο ἀἱδαπΙΠια, 
γη]οὶὰ Ῥοῦ] Όλθοςο πογάς ροββθββεά : 
5606 Οπτίῖας 6716Ε/. 1ο. ϱρ. 217, 235 
(2πᾷ 64.). Τὸ 16 1688 645Υ {ο αοροπηό 
ἴοῦ οὐχ ὄψεσθε Ἰακο χνΠ. 22, οὐχ 
ὀλίγος Αοἲδ χἰ. 15 (1π γ/η]οὮ Ῥαβξαςθς 
Ἠογεγογ πο αβρ]ταίο 15 ποῦ πγε]] 6αρ- 
Ῥοχίθᾶ), ὑποισΏ ἴλεγο απο ΒΟΠΙ6 Ἱῃ- 
ἀἰσαβίους Όλαῦ ὅπτομαι δὰ ἃ ἀἰσαπαππα. 
Οη οὐχ Ἰουδαικώς, 6]. 11. 14, 566 δ 
ποῖθ 0Ἠογο. 

24. ὙΠ οὐ ΒΔ ὲ Ἰαησιασο Ίιθγο 
6ΟΠΙΡΑΥΘ 1 Όου. Ιν. 17, 19, ἔπεμψα 
ὑμῖν Τιμόθεον ὅς ἐστίν µου τέκνον κ.τ.λ. 
ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς ἐὰν ὁ 
Κύριος θελήση. 
ταχέως) 11 {Π6 νἱονν ὑβίκθῃ ἴῃ {ο 

ἰηὐγοαπούϊοῃ (Ρ. 31 54.) οὗ ὕπ6 ἆαίο οἵ 
ὑμῖ58 ερὶεί]ο Ὀο οοχγτοοῦ, δὺ Ῥαι]5 
1θἱθ45ο9 Ίγα5 ἀε]αγοά Ίοπσου ἔαπ ο αὖ 
{1158 ππο οχροοῦοᾷ. Ίο μᾶνϑ ἃ οἶιοῖοο 
Ῥούγθοη βαρροβίπσ Ἰήπι ἀἰδαρροϊπίοα 
ἴῃ ο απθ]αραῦίοη οχριοββοά Ίογο 
ΟΥ̓ ἴῃ {ῃο απθἰοϊραΒίοπ Ἱπωρ]ίοά ἴῃ ἐμ 
ἰπαπούϊομ 6ο Ῥ]]θιποῃ (ου. 22). 

25--3ο. 'Μοαην]μ]]α, (ποισ]ι 1 ραν- 
ὍΟδΘ βοπάἴπσΤΠπποί]ιοιιΕ α]ιονί] γ,Όποισῃ 

1 ὑγαςῦ πιγβο]{ {ο νἱβὶῦ τοι Ῥαΐοτο γοτΥ 
Ίος, 1 Ἠαγο ἰποισ]ᾗί 16 πθοθβΡΩΥΥ 
{ο ἀεδραίοι Ἠραρ]ητοαϊζαβ {ο γοι αὖ 
οποθ; Ἡραρμτγοάϊύαβ, θη] 14/01 90Π]- 
πηββῖοπεά α5 τοι ἀε]εσαίο {ο παϊηϊδύθυ 
ἴο ΠΙΥ πθθᾷς, η πΏοπι 7 Ἰατο {οαπᾶ ἃ 
Ῥτούμου απά ἃ {611ον-Ιαθοατας απᾶά ἃ, 
οοπηγαἆθ ἴῃ αΤ1ΗΒ. 1 Ώαγο βεπύ Είπα, 
Ῥόσαιβε Ἡθ Ἰ]οησθοά θυ ΘΟ {ο 566 
τοι ἃΠα πγαβ Υ6ΣΥ δ σίου απά ἰγοαρ]θὰ 
ὑμαῦ γοι μὰ Ἠθαγᾶ οἵ Ἠ18 11Π658. Νου 
γας ἴ]ιο περοτό αη{οαπᾶσθἆ. Ἠθ παβ 
Ἱπάθεα 80 1}} ὑπαῦ πο ἀεβεραϊτοᾶ οἵ Ἠϊ8 
11}16. Βυὺ αοᾶ βρατεά Ἠϊπι ἴῃ Ηΐβ 
ΤΏΘΥΟΥ͂ ; ἨΙΘΤΟΥ ποῦ ο τὰ οπΙγ Ραῦ {ο 
ΠΙΥΒ6ΙΕ 4180, ὑμαῦ 1 τἱρηῦ ποῦ Ῥο 
πεϊθ]εά ἆοππ ὈΥ ἃ {Τ6β Ῥατάεῃ οἵ 
ΒΟΙΤΟΙΥ, ἘοΥ 0μβ Τθαδον 1 Παγθ Όσσῃ 
0 ΠΊΟΥΘ 64Φ6Υ {ο βεπά Ἠίτῃ, ας 
Υοῦγ «Ἡ6εγ/{]ΠΘΒΒ ΤΥ Ὀ6 γοδοτθᾶ ΡΥ 
βοοῖηςσ Επι ἵπ Ἠθα]ίῃ, απᾶ ὑμαῦ ΤΙΥ 
ΒΟΥΓΟῪ ΠΙΔΥ 6 Πσηίοποά ὮΥγ βγπιραἴ]Υ 
τ ἢ ΤοιΥ 107. Ἀθοεῖνο ΠΙΠα ζπθγθίογθ 
ἴῃ {πο Τοτά σὺ α]] σ]αάπςθβ, απᾶ 
Ἰο]ά βαοΏ πηθη ἴῃ Ἠοποιγ; {ου 1 Πἱ8 
ἀαεγοῦίοπ 6ο ἐμ τρογ ἢ, Ὦθ νγὰβ Ῥτοαρσ]ῦ 
ἰο ἀἁθοαθιᾳς ἆοος, Πασατάϊπρ Ἠϊ5 146, 
ὠιαῦ ο πισ]ᾗῦ πιαΚκο τρ Ὦ}γ Πί5 268] 
δα ἀἩῄσοπορ {ο Ἰαοἷς ο{γοας Ῥογβοπαί 
ΒΟΥ ΟΘΒ {ο 5αρρ]θπιοπύῦ γοιγ οἸατίζαρ]θ 
σι» 

25. ἀναγκαῖον κ.τ.λ.] ΤῊΘ 5απιο 6χ- 
Ῥτοδδίοη ΟΟΟΙΓΒ 2 (00Υ. ἰχ. 5. ἠγησά- 
µην ἵδ Ἠεγο ιο Θρ βίου δουϊβϑῦ, κο 
ἔπεμψα (νετ. 28); [ου Ἡραρμτοαιίας 
ΒΟΘΠΙ5 {ο Ἠαγο ῬΏοεπ πο Ὀθαγογ οἵ ύμο 
Ιουδου. ορ ἴμο ΙπιγοάποίΙοη Ρ. 37 απᾶ 
ο ποίο οἩ (α]. νΙ. 11. 

᾿Ἐπαφρόδιτον] Οἱ Βραρηγοᾶίύας 566 
ἴ]ο Ιπίγοδιείίοη Ῥ. 61 54. ὨἨο 15 ποῦ 
πηθηῦ]οηθᾶ οχοερί ἴῃ {Π15 ερὶβ]ο. Τα 
ΏΦΙΊΘ (οογΓΘΑΡΟΠΕΙηΠςσ 1π πιθαπίης Όο ὉΠ 6 
Τιαῦΐπ γοηιξύαβ)) γγαβ οχἰγεπιθΙγ 6οΠΙ- 
ΙΠΟΠ ἴῃ πο Ώοπιαη Ῥεγίοά. Τὺ ν/α8 αδ- 
βαπιοᾷ ὮΥ {πο ἀϊσίαίου Βγ]]α ΗΙΠΙΒΘΙΕ 11 
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/ / 4 ε - 26 ᾽ δή 3 αν “ 

χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, "ἐπειδὴ ἐπιποθών ἣν 
', -- 4 ΄σ 4 ’ ο 9 

πάντας ὑμᾶς, καὶ ἀδημονῶν, διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθέ- 
. / / 3 

νησεν. "Ἱκαὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτῳ" ἀλλὰ 

πϊῖης {ο ὑπ αὐ οϑκβ (Δεύκιος Κορνήλιος 
Σύλλας Ἐπαφρόδιτος, ΡΙαῦ. 00. 34; 
εοπιρ. Αρρίδῃ. Οἴο, 1. 97). 1ῦὺὸ νὰ 
Ῥογπθ ὈΥ ἃ {γεαάπιαη οἵ Απριξβύιβ 
(Ῥιου ᾳ55, 11. 11, 13); Ὦ}γ ἃ ἴανουγὶύθ 
οὗ Ἀετο, κοπο ἃ Γγοράπιαη (Ταο. 
Αππ. ΧΥ. 55 οἵα); ὮΥ ἃ ϱγαπιπιαγίαἩ 
οὗ Οµαρτοποῖα τοβῖάϊησ αὖ Ώοπιο ἀατίπς 
019 Ἰα5ί απἹΡοτο”Ώ τοῖστ (Βα]άας 8. ν.); 
Ῥσ ἃ ραίτοη οἵ Πἰογαίαγο (ροββΙῦ]γ ιο 
βάστα τὶ οπο οἳ Όμοβδο αἰτοαάγ Πιοή- 
ὑϊοη64) πΠο εποοατασθά «οβερΏτβ 
(Απίΐφ. Ῥτοσπι. 2, Κλ. 76). ΤῊΘ παπ1θ 
ΟΟΟΌΥΒ ΥΘΙΥ {γε ΘΗ Υ [ἢ ΙΠπβογΙρϐΙοηΒ 
θοῦ ἄτοασ]ς δηᾶ Τιαῦίη, πο ύμου αὖ [1] 
Ἰθῃρῦῃ Ἐραρηγοαίθαβ, ος ἴῃ 108. ο0Ἡ- 
ἰχαοῦθᾶ ἔοι ἘΡραρῃταβ. 

ἀδελφὸν κ.τ.λ. Το {μτοο ππογάς 
ΓΘ. ΔΥΓΔΠΡΘα ἴῃ απ αβοοπάἴηπσ 868]; 
6ΟΠΙΠΙΟΠ ΒΥΠΙΡΑΘΗΥ, ϱΟΠΙΙΠΟΠ οτί, 
6ΟΠΙΠΙΟΠ ἆαης6γ απά [01] απά βαΠετίηρ.. 
Συνστρατιώτης ΟΟΟΌΪ5 ασαῖη ΕΗ]οΠῃ. 2. 
ΤῊΘ πιρίαρΒοχ 15 παζατα]Ιγ ὙΘΥΥ ϱΟΠΙ- 
ΠΟΠ: 899 680. 2 ΟΟΥ. Χ. 3, 4, 1 ΤΙΠι, 1. 
19, 2 Τϊπι, Ἡ. 3, 4- 
ὑμῶν δέ] Τπϊς ργοπποηῦ Ροβῖδίοη 15 

σῖτοη {0 ὑμῶν, Ροῦ] 0ο οοιύταδὺ 16 γη 
{6 ΙπππιεάΙαΐθΙΥ ΡγδοθάΙΠσ µου, απᾶ ἴο 
Ῥαπά {οσαίμον {ο ποτᾶς {οονήπσ:; 
{ΟΥ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας 
µου {0ΥΠ1 9Π09 Ιάθα, “ἃ ΠΙΘΒΒΕΠΡΟΥ βοηθ 
6ο πιϊπίβύθΥ 60 ΏΙΥ πε Ἡραρ]νγοςί- 
ὑπ ἵνα {1.6 ΏθαγοΥ οἳ ὑπὸ οοπέτΙραζίοΏΒ 
{σοῦι ΡΙΗΗΡΡΙ (1ν. 18), πΥΙοἩ 11586 Ῥο]ουγ 
41ο ἀθβίσηπαίοά λειτουργία (Υο6τ. 30): 
οοπΙρ. Ἠοπ]. ΧΥ. 27 ἐν τοῖς σαρκικοῖς 
λειτουργῆσαι αὐτοῖς. ΒΟΥ Ό]μί8 6οηςο οὗ 
ἀπόστολος, “ἃ ἀε]εσαίο ΟΥ πιΘββοησοχ οὗ 
ᾧ ΟΠ ΤΟΝ, 860 2 001. ΥΠ]. 23 ἀπόστολοι 
ἐκκλησιῶν. Πο Ἱπυογργείαβίοη πνοὴ 
Ἰηα]κος ΒραρμτοδΙύα8 απ αροβί]ο ΟΥ̓ 
Ῥίβ]ιορ οἵ ΕΙΠΠΙρρί ν] Ὦο οοηβιἀσοτοἁ 
ἴῃ. ὑπο Ἠἱββοτίαίίοη οἩἳ ὑπο ΟΠγ]δθίαη 
ΜΙπΙΑἱτγ. 

τῆς χρείας µου] 8 Ἰν. τό; οοπ]). 
Λοῖβ ΧΧχ. 34, ἴοι, ΧΙ, 13. 

26. ἐπιποθῶν] “θαρογίμ ἴοπφίπφ αγ- 
{67 : 899 ο ποίθ ΟΠ 1. ὃ. Ἠοτο ἴμο 
οχρτοβδίοη 15. 501} {γον Ἱπθεηβίβεά 
ὈΥ ιο βαδβεϊαθίοη οὗ ἐπιποθῶν ἦν {0Υ 
ἐπεπόθει. ἩΝ Π1]ο {Π6 εχίοτπα] εγἰάσπορ 
{ου απᾶ αραἰπεῦ ἰδεῖν 18. ΥΟΤΥ ΕΥΕΠΙΥ 
Ῥα]αποσθᾷ, ὑπ ἸδηριαρΘ 866Π15 {ο βρη 
ἴῃ {0166 ὮΥ ὑπ οη]]βδίοΠ. Τῦ πιαΥ Ἠαγο 
ὕσσπ αἀᾶςᾶ Ώθσα1αδθ ἐπιποθεῖν ἰδεῖν 
γναβ ἃ πγε]]-γ6ηιεπηρθγθᾶ εχργοβδίοη ἴῃ 
δέ Ῥαα]; Ῥοπι. Ἱ. 11, 1 ΤΗ688. 1, 6, 
2 Τῖπι. 1. 2: 

ἀδημονών] “αὐδἐγο5864.. Τ]ιο ποτά 15 
864 ἴῃ οοπΠθχΙοἩΠ ὙΠῸ) ἀπορεῖν, ἰλιγ- 
γιᾶν (Ρ]αΐο ΤΛοὤί. Ρ. 175 9), τ ἢ} ξενο- 
παθεῖν (Ῥ]αύ. 2707. 6ο! ο), ἃπα ἴιο Ίο, 
10 ἀθδοτρος {πο οοπῇ{ιδεᾶ, Υ6βί1655, 
Πα! -αἰδυγαούοα εἰαΐθ, γη] 18. Ῥτο- 
ἀπορα ὮΥ Ρ]ιγδίσα] ἀεταπροπιοηῦ, ΟΥ̓ ὮΥ 
πεπία] ἀδίτοδς, ἃ8 στἰθῖ, 5Ίπαπαθ, ἱδ- 
αρροϊπἰπιοηῖ, οἵο, Έ ος 105 8εηβο Ἠθγο 
ορ. Ὠϊοι. Ἠα]. 4. 20. 1. 56 ἆδημο- 
νοῦντι τῷ ἀνδρὶ καὶ παρεικότι τὸ σῶμα 
ὑπὸ λύπης. πο ἀθιϊγαθίοη οἵ ἀδη- 
μονεῖν βασσολίοᾶ Ὦ} Βιὐύπιαπη (αι. 
Ῥ. 29), ΓΓΟΙΙ ἄδημος ΄ΑΥΑΥ {ΓΟΠΙ Ἠοπιθ 
απᾶά 8ο «ροβίάε οπθβο!/{” (η νοι Ἠου- 
ονογ ἢ6 566 1:15 ποῦ {ο Ἠανο Ῥουπτ απγατο 
ὑπαῦ Ἡο γα απθιοϊραιοά Ὦγ Ῥποῦας 
7.0. Ῥ. 9: 899 ΒίθρΙ. 7768. 8. Υ.), ἵΒ 
α)πιοβῦ ἹΠΙΥΘΥΡΦΑΙΙΥ αοοορίεᾶ. Βα {ο 
ΒΥ πούῃϊηρ; οἶδο, ιο {ογπα οὗ ἐ]ιο γγονά 
15 ἃ βογίοι8β οὐβξίασο]ο; απά Ἰμοβεσῖς, 
βΡαἱλοῖ. ΡΡ. 16ο, 238, 18 ῬΥΟΌΔΌΙΥ τὶσ]ιό 
ἴῃ τούαγηϊηπςδ 0ο ιο ο]άαοι ἀοτϊναβίοι 
ἀδήμων, ἀδῆσαι. Τὴ ἴλὶδ 35ο {ο ρτῖ- 
ΤΥ Ἰάθα οἵ ιο ποτά γη] ο ]ουὔ]- 
ἵπσ απά ἀἰξοοπίεηό. Τ]ιο ποσὰ ος- 
Οὔ ἴῃ ΒΘΥΠΙΠΙΔΟΗΙΙΒ, 8. 6ΧΥ. 2 (ἐν τῇ 
ἐκστάσει ΙΧΧ), ῬΒ. ΙΧ. 2 (ἀκηδιάσαι 
1ΧΣ), ΕΟ], νΠ. 16 (ἐκπλαγῇῆς Τ,ΧΧ) ; δια 
ἴῃ Αααα, 5ου αγ]. 20 (ἐστέναξαν 
1ΧΣΧ). 

27. καὶ γάρ] “ο ὑπαάσοί Ίππο 
καὶ Ἱπιρ]ῖ6β αυ ἴλιο Ῥγονίοςι6 ἠσθένη- 
σεν ππάογκίαίο” ένο ϱᾶδο. 
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ν 3 , λ Ἁ 9 ᾿Ὶ 

ὁ Θεὸς ἠλέησεν αὐτόν, οὐκ αὐτον δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ς / 4 / ΄. 

ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχώ. . σπουδαιοτέρως οὖν 
/ 3 / « ἰὃ / 3 λ Ἃ - 9 Ἁ ἔπεμψα αὐτόν, ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε, κἀγὼ 

2 « 5 λος ἊΣ , 1 ἀλυπότερος ὦ. προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ 
- Ἁ / 9 7 / “ 

πάσης χαρᾶς, και τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε, 3 ὅτι 

ἐπὶ λύπην] ὅ'ο 811 ιο Ῥοςύ οορΙθΒ, 
π]]]θ ὑπ6 τϑορὶνϑα ἰοχί γθϑαβ ἐπὶ λύπῃ. 
Τη βιιοἷι 63568 ὑΠ6 αἀαὐνθ 15 Π1ΟΓΘ 00Π1- 
Ί1ΟΠ 1π οἰαββῖοα] αὔ]οΥς, Ὀαῦ {π6 αὐ- 
οιβαίίνο 15 ΒΕ ρρογ θα Ὦγ β8ετεγα] ρα5- 
84565 ἴῃ ἴ]ο 1ΧΣ, 6.6. Επθοᾖ. νΙ]. 26 
ἀγγελία ἐπὶ ἀγγελίαν, ῬΒ. Ἰχν]. 28 
ἀνομίαν ἐπὶ τὴν ἀνομίαν, 18. ΧχνΙ. 1Ο 
(π]θτθ Ὀού]ι οοηβίγιοῦίοηΒ αἴθ ϱΟΠΙ- 
Ῥίποά) θλίψιν ἐπὶ θλίψιν, ἐλπίδα ἐπ᾽ 
ἐλπίδι. Οοπρ. Μαί. χχίν. 2, αηᾶ 566 
Α. Βιιζιμηδηῃ Ῥ. 291. 

28. σπουδαιοτέρως] “εοὐΐζ, ἔπογοαδος 
6α06ΥΊι688) οη ϑοσουηύ οἱ {18 οἴγοαπι- 
βίαηπςθ: 866 {ΟΥ {Πθ οοπιραγαὐτο Ἠ1ΠοΣ 
ὃ ΧΧΣΥ. Ρ. 304, δπ ἃ «ΟΠΙΡαΥΘ {πο ποίθ 
ΟΠ περισσοτέρως 1. 14. 

ἔπεμψα] 1. 6. γι πο Ιεύίθυ, ἃ8 ἴῃ 
Ἠρ]ςβ. τ|. 22, Οὐ]. ἵν. 8, ῬΗήεπι. 11, 
4η Ρ6ΓΊΏαΡΒ 4180 2 Ο0Υ.1Σ.3. Οἡ {Π18 
αογβῦ 866 ΔΌΟΥΘ, Ὑ61. 25. 

πάλιν χαρῆτε] “αν 06ΟύΕΥ οι 
οἠοογ 7 μἶγι685,, πιο] μδα Ὀθοτ πιαγγεά 
ὈΥ ὑμθ ποὺ οὗ ἩραρμτοάΙ(αβ’ 111Π685: 
{ο ὑῃ 6 ογᾶθι" βυρροδὺβ {ο οοπηθχίΟΙ 
οἵ πάλιν ψιῦ χαρῆτε ΤΑἴΠΘΥ αν πὶ 
ἰδόντες. 

ἀλυπότερος ὦ] “Ἠϊψ 8ΟΥγΟΙΟ ταν 26 
ἰο88θη6α. ΤῊΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ 15 ΡΙΓΡΟΒΟ- 
1γ βυϊδυιυαϊοα [ἴὉΥ πάλιν χαρῶ, ἴογ 8 
Ῥτίου ΒΟΣΓΟΙΥ η] 5011] τοπιαῖη ΙΠΓΘΠΙΟΥ- 
οἆ; οοπιρ. Το6Υ. 27 λύπην ἐπὶ λύπην. 

20. προσδέχεσθε κ.τ.λ.] Οοπρ. Βοπι. 
ΧγΙ. 2. 

30. τὸ ἔργον] Όοπιρ. Αοἰβ ατ. 38 
Παῦλος δὲ ἠξίου τὸν ἀποστάντα ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἀπο Παμφυλίας καὶ μὴ συνελ- 
θόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ συν- 
παραλαμβάνειν τοῦτον, ὙΥΠΘΥΘ [6 5661 
ἴο Ἰατο δῦ Ῥδὺ}}5 γοιγ πογάβ. ο {οο 
1σηαῦ. ΗγΛς. 14 οὐ γὰρ ἐπαγγελίας τὸ 
ἔργον, οι. 3 οὐ πεισμονῆς τὸ ἔργον 
ἀλλὰ μεγέθους ἐστὶν ὁ χριστιανισμός, 

ΤἨπβ τὸ ἔργον ἵβ ιδεᾶ αὈφο]αίο]γ, Πκ6 
ἡ ὁδός, τὸ θέλημα, τὸ ὄνομα (869 ΟἨ 
νου. 9), οἷο. ΤποιρἩ οπθ οπΙγ οὗ {ιο 
οἰάθβῦ Μ88 Ίιαβ τὸ ἔργον αἱοπθ, {15 
πηιβῦ Ὀ6 πο οογγοοῦ χολᾶίης. Τ]ο 
οί]εγβ δα ἃ Κυρίου, Χριστοῦ, τοῦ Κυρίου, 
τοῦ΄Χριστοῦ, ΟΥ τοῦ Θεοῦ, οἱ π]]ο]ι ἐ]λο 
ντο ἢγϑῦ ἆτο Πϊσ]]γ δαρροτίοθά; Ῥαῦ ο 
Δα ΠΟΥ 168, Ῥεῖης γοτγ ΘΥΘΗΪΥ ἀῑνιάεά, 
πΘα 1186. οαο οὔ. ΑΙἱ 411 αγο 
ΙΠΒΘΓΟΙΟΠΒ {ο Θχρ δίῃ τὸ ἔργον. 

παραβολευσάμενος] ΄Λασῦιφ σαριδίοα 
«οὐ /ῖ {χε Έτοπι παραβάλλεσθαι, 
ἴο {τοι ἆοππ ἃ βἴακο, {ο 18 Κθ ἃ 
γοηύιχο (6. ρ΄. Ῥο]γΏ. 11. 94. 4 οὐδαμῶς 
κρίνων ἐκκυβεύειν οὐδὲ παραβάλλεσθαι 
τοῖς ὅλοις) ΘΟΠ165 παράβολος, (σαπῤρ]ης, 
Τ88Ι, ΥΘΟΙΚΙ6ΒΒ.᾽ ΨἨΘΠΟΘ παραβολεύεσθαι 
ἔίο ΡΙαγ {πο σαπιρ]ες,) {οχπιθά ΟΠ {πο 
ΔΠ8ΙΟΡΥ οὗ ἀσωτεύεσθαι, διαλεκτικεύ- 
εσθαι, περπερεύεσθαι, πονηρεύεσθαι, “ἴο 
Ρ]αΥ ιο βρϑμα νι, ᾳπἱορ]6ς, Ῥγας- 
ρατί, βοουπάγαΙ, αὐο.): 5860 ]μοροσίς 
Ῥλγψη. Ῥ. 67. ιν {ιο 5ο Ἠθγο 
οοπΊρατθ {ιο θοο]θβιαβί]οα] β6Π50 οὗ 
βαγαδοϊαπῖ, Ὀτοῦπετλοοᾶβ 0 δὖ ἴπο 
τῖβις οἵ ὑπο ὶν ΗγθβΒ παγβθᾷ {ιο βίος απά 
Ῥαγίεά πο ἀεαά. ἘΈ ου {116 οχΡΓΘΒΡΙΟΠ 
οοΠΊρατθ Ὠ]οά. Βὶο, 111. 35 ἔκριναν 
παραβαλέσθαι ταῖς ψυχαῖς, Ηοπι. 77. 
ΙΧ. 322 αἰεὶ ἐμὴν Ψυχὴν παραβαλλό- 
μενος. Πϊ1θ παραβάλλεσθαι Ίἴβ8ἷθΒ 
εἰί]ει απ αοοαβα{ἶνο ΟΥ̓ ἃ ἆαΐίγο οὗ ἔπο 
ὑμήῃρ βἰακεά, παραβολεύεσθαι ἴτοπα 168 
ΏΑΙΙΥΘ 6ΑΠ Ἰατθ ΟἨΙΥ ο Ἰαὐίοτ. Το 
οπἱρῖπα] πιθαπῖησ οὗ 1ο Εησ]ϊδ] ποτά 
“Βαασα 6 ἴπο β4Π1Ἰθ, “ἃ 64Π1ΙΘ οἳ 
οπαποῬ”: 566 {0Υ πο ἀθτϊναίοηῃ Ρε 
ΣίΥπιοί. Ἠγογίεγθ. ἄον Ίνοπι. Φ9Υ. Ῥ. 
33 8. Υ. αΖζατᾶο, ἘΠ, ΜΑ] Βίγπο. 
Ἠγογίεγῦ. ἄν πρ. ΦΥ. Β.Υ. Νο οιιθ 
ὙΠῸ 85 {ε]έ {πο πατγοιβ γῖσοασ οὗ Βύ 
Ῥαα1 βγ]ο ν]] μϑϑ αὔθ Ώδῦπδθῃ παρα- 
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διὰ τὸ ἔργον µέχρι θανάτου ἤγγισεν παραβολευσάµε- 
νος τή ψυχή, ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς 

πρὸς µε λειτουργίας. 
111. 

Βολευσάμενος ἃ: παραβουλευσάμενος. 
ΤῊ Ἰα6ΐέοτ, γγ]ῖο] σου] τη ΄ Πατίης 
οοηευα]ιθά απι5β βἴωπάβ ἴῃ {πο τε- 
οεἶνεά {εχῦ: Ῥαῦ πο οτἰάεπορ 18 
ΒΓΟΠΡῚΥ ἴῃ {ατοιχ οἵ {Π6 {ογπιθγ. Βού]ι 
ὙΓΟΓΒ α]]ζθ ΔΥΘ ὙΘΥΥ͂ Ταγο. 

ἀναπληρώσῃ κ.τ.λ.] 38 ἴῃ 1 095. χγΙ. 
17 χαίρω ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ 
κ.τ.λ. ὅτι τὸ ὑμέτεοον ὑστέρημα αὐτοὶ 
ἀνεπλήρωσαν: ΟΟΠΙΡ. ΟΊθπ. Ώοπῃ. ὃ 38 
δι οὗ ἀναπληρωθῇ αὐτοῦ τὸ ὑστέρημα. 
Β0 860 ἀνταναπληροῦν ἴῃ Οο], 1. 24 
αΠηὰ προσαναπληροῦν ἴῃ 2 ΟἼΟΥ. χἰ. 9. 

τὸ ὑμῶν ὑστέρημα κ.τ.λ.] 1.6. « π]ιαί 
γοιγ Β6ΥΥΙΟ0868 θογ/ατάς πιο ]αο]κοά {ο Ὦο 
οοπιρ]είο,’ ἵπ οὔπες γοτάς ΄γοισ Ρρεγ- 
ΒΟΠΑ] ΠΙΗΙΠΙΒ{ΥΑ{ΙΟΠΑΒ,᾽ 85 ἴῃ 1 Ο0Υ. αγ]. 
17 7υβύ ᾳποζεᾶ. Τὺ β6θίης Ρ]αΐπ ΕΓοπι 
{Π1|8 οκρτοβεῖοη ἴλπαῦ Ἐραρητοάσαβ 
]ηθβϐ Ίγα8 {ο οοΠπβΘδαθηοΟΘ ποὺ οὗ 
Ῥουβθουύίοη Ῥαΐ ο οΥ6γ-οχογῦίοη. 

111. 1. “Απά ποπ, ΠΥ Ὀτθίμτοη, 
Ι πτηυϑῦ γ]ςἩ τοι γον}. Ἐε]οῖοῬ ἴῃ 
{πο Τιοτά. Ἐ ογσῖνο πιο, 17 1 6ροα]ς οπςθ 
ΏΙΟΥΘ ΟΠ απ ο]ά ἑορίο, Τὸ 15 ποὺ Ἱτ]ς- 
ΒΟΠΊΘ ἴο Π16 0ο Βρθ 8, απά 10 15 βαΐθ {0Υ 
γοι {ο Ἠθαγ. 

τὸ λοιπόν] “707 ἐλο γεδέ, 1.6. ΄ΒΠαΙΙΥ, 
ἵπ οοπο]ιβίοπὸ ὙΠ λοιπὸν ΟΓ τὸ 
λοιπὸν δῦ Ῥατα] {γοαθηῦ]γ α181θγΒ ἴῃ 
Όλο οοπο]αάἶπρ Ῥοτίίοη οἱ 18 Ιοίίοτε 
οοπίαΙπίης ὕΠ6 ργαούίσα] οχ]ογίαδίοης; 
1 1688. Ιγ. 1, 2 Τ1688. 111. 1, 2 007. 
ΧΙ. 11) ἘΡΙΘΒ. νἱ. 1Ο (Ί/ΊΘΓΘ Ι1οΊΥΘΥΘΥ 
τοῦ λοιποῦ Βῃου]ἃ ρτοῦαβΙγ Ὦο χοας). 
οι θυ 68 {8 οοπο]αάϊηπρ Ῥοσίοη ἰβ 
Ρτο]οηβθᾶ, ἃ5 ἴῃ πο ΕἸἰγβὺ Ἱρίβί]ο {ο 
ὑΠ6 Ἴ]οββα]οπίαηβ, ππθυγο ἰδ οσίοπἆς 

ΟΥ̓́Θ Όπο οἸιαρίθτα. Ίπ {Π6 Ῥτοβοπῦ 
Ἰηβίαπορ ἴ]ο Ἰοίθοτ 19 Ἱπίετταρίεα, ἃ 
[γαρ] ϱα0]θοῦ 18 Ιπίχοᾶποθᾶ, {1ο οοἹ- 
Ἰπβίοη 18 [ὉΓ α πιο {ογροῦίθη, απᾶ 
δὺ Τα] ΥΘΡΙΠΙΘΒ Ἠ]5 Γαγθυγο]] Ιπ]απο- 
ὕοηβ ]αῦοΥ αὖ 1γ. ὃ τὸ λοιπόν, ἀδελφοὶ 
κ.τ.λ. Ἀ6οθ ἴ]ο Ἱπίχοᾶποίίοη, Ρ. 6ο 54. 

’ / 

"Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί µου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ" 

Τη ο{]θ6Υ ρ48βαςΘ8 λοιπὸν 8Π4 τὸ λοιπὸν 
οσοιΓ ἴῃ γθίοτεηοθ ἴο 1ο αρρτοαοβίης 
επά οἵ 811 ὑπϊπρβ; ἃ8 1 ΟΟΥ. τί]. 29 ὁ 
καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν, τὸ λοιπὸν 
ἵνα κ.τ.λ., 1σπ. Τρ!θ8. 11, 3ΙΥΥ. 9. 

χαιρετε] “Γαγοιθε. Αὖ ἴ]θ β4ΠΙθΘ 
ἶπιο {1θ πγογά οΟΠΥΘΥΡ 4η Ιπ]αποβίοἨ ο ΄ 
το]οίοῬ; 566 1], 18, 1Υ. 4, απᾶ {ιο ποῖθ 
οἩ 1ο Ιαΐΐ{ευ ραββασο. 

τὰ αὐτά] “ἐδ 8απιο ἰ]μίπρκ) Βαῦ 
ἴο π]αῦ ἆοθβ δὺ Ῥαι] τείογἲ ΤῸ ἢΪ8 
οππι Ῥεϊβδοπα] Ἰπίθγοοιι5δο πι {ο 
ῬμηΠρρίαπα ἢ Το πιθββασας ἀθ]ϊγογθοά 
Ργ Πὶ8 ἀε]εσαίοβῇ Το ρτονίοις Ιοὐ{θυβ 
ποῦ ΠΟΥ οχίαπιΊ ΤῸ Βοπ1θ {ορίο ο0Ἡ- 
ἑαϊηοά ἴῃ {Πῖ5 Ῥτεδεηύ ορἰςε]οῖ Το 
εχργοβδίοη 1056] τὰ αὐτὰ γράφειν ΒΕΘΠΙ8 
ο Ηπιῖό {πο χαησο οὗ οἶοίοῬ 6ο ψυϊυύθῃ 
οοππααπΙοἙ{1οΏΒ. Τ]1θ {18ο} οὗ απ 
εαγ]εχ Ἰείίεν οὐ Ιούΐθυς, π]]οῖι 566ΠΙ8 
{ο Ὦο βαρρογύοά ὮΥγ απ οχργθββίοη οὗ 
Έο]γεατρ (ὃ 3 ἀπὼν ὑμῖν ἔγραψεν ἐπι- 
στολάς), Μ11 Ὦο οοπδίἀογοθα ἴῃ {ο 
ἀείαομθᾶ ποίθ. Αὐὖ ρτοβεπί 16 18 βαῖς- 
Ποϊεπῦ {ο 580 ὑπαῦ 1 ἴἶιο ερὶςε]ο 1086 
ΒΙΡΡΙΗΘΒ {Πο τοαυϊβῖίο α]]αβίοῦ, 16 18 
ἸΏ. ΤΟΥ πα αγα]]γ Βοιιρῦ ΠΟΥ ἐμ 
εἰδεν]εγο. Οπ ν]αῦ βα] θοῦ ἔπθη ἆοθβ 
{15 ορἰδί]ο ἀγγα]] /ορεαίεᾶζ 6 

Έννο αΏβπθτς ση] βασσοςδέ {]απι- 
βονθβ. (1) Το ἁπίγ οἵ γο]οίἰοϊπρ. 
ΤΠΙ8 ἑορίο 18. Υ6τγ Ρτοπιϊηθηῦ ἵπ {1ο 
ερἰβύ]θ: 899 {π6 ποίθ οἩ 1.4. Τὸ ]α8 
οοοιγγθά ΠΙΟΥΘ {απ οποθ αἰγοαάγ. Τύ 
Ἠαβ {1ο αἀγαπίασθ αἶδο οἵ αρρεατίησ 
ἴῃ {πο Ιηπηθάίαΐθ οοπ{οχί, χαίρετε ἐν 
Κυρίῳ. Νεγεγίπα]θθ 16 8θθΠΙβ Ἱῃ- 
αἀεαιαίῦοίο οχρ]αῖη δύ Ρας Ἰαησααρο 
Ἰαυθ. ΒιοἩ δὴ Ιπ]αποίΙοη Ἠαβ ΠΟ ΥΘΥΥ 
ἀϊτοοῦ Ῥοεατίης οἨ {ιο δα/οίγ οἳ ἴ]ο 
ΤΗΠΗρρίαηΒ; 105 τορεύ{δοη σου] Παγᾶ]γ 
ρο βαβρθοείθά οἱ Ῥεΐηςρ {γζβοπιο {ο ὑμ6 
ΑΡοβίΙθ. Ίο ποτά 86οπι οὐτίοιβὶγ 
{ο τείθγ {ο 8οπ1θ αοἰτια] ος ἐιγθαίεποά 
ον], σα ϊηδῦ γγ]ο]ι ἃ τοϊζογαθᾶ Ἱπατη- 
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3 ᾿ “ ς: “ 3 λ λ 3 3 ’ ο δι τν. 

τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρον, ὑμῖν δὲ 
ἀσφαλέ ς. 

ἵπσ γα 8 ΠθοθΒΦΩΙΥ. (2) Βπο]ι απ 6υ]] 
οχὶβίοἀ ἴῃ {]ο ὤἰδδσπεαῖοπδ ΠΙΟΠΡ ὑΠ 6 
ῬμΠρρίαης. ΤῊ 5 ἑορῖο οἰύποι ἀἰγοοί]γ 
οἳ ΙπάΙγθςί]γ 88 οοοαρϊεᾶ ἃ ΥΕΥΥ ο0Ἡ- 
βιάογαβρ]θ ροτθῖοπ οἵ ο ΙεἑζοτΠΙὑ]οτῖο; 
απᾶ 1Ὁ αΡΡθΘαΙΒ αδαῖπ ΊΠΟΥΘ Όμαη οποθ 
Ῥοΐοχο ἴ]θ οἱοβο: 866 ὑπο Ἱπίτοάιοῦίοι 
Ῥ. 67 84ᾳ. 10 15 πο Αροεί]θ3 ργασῦϊοο 
ἰο οοπο]αᾶο πι α πατηϊῖηρ ασαἰπβδῦ 
πο Ῥτεναϊήπςρ ἆαπσονγ οἵ Πῖδ οοἵ- 
τοβροπάθηίϐ. Το Οοππίμ]απβ αγθ 
ασαίπ τοπη]πάθά ὑμαῦ ΄ἴλο Πιογἆ οοπιε(]) 
(1 Οογ. αγ. 22); ο (αἱαῦαηπβ 81 
(018 οποθ Πιογο {αυ ΄οἰγοιπιοϊβῖοι 
ἵ πούησ απᾶά τιποϊγοιιηιοϊβίοη 18 

ποὐμϊηρ" ((1α. νἱ. 15); 61ο Τ]οβεα]οπΙαηϐ 
χοοθίγθ ἃ ραγηςσ Ἰπ]αποθίοη ασαἰηςῇ 
{16 Αρὶπϊυ οἳ τοβί]αββηοςς απἆ ἀῑδο ος 
βρτοαᾶῖπσ αΙΠΟΠςΦ {μοι (1 ΤΉ 688. ν. 14, 
2 Τ1688. ΠΠ]. 14). ΤΠ9 Αγροςδί]ο {μοτο- 
{ογο ποι]ά ποῦ ΠΥ Ιαγ βἴτοςς ΟΝ {15 
Ῥοϊηῦ Ἰσγο, Ἱπύεπάϊπς, 8 Ἡοϱ ΑΡΡΕΔΥΒ 
{ο παγθ ἆοπο, {ο Ὀτῖπο 5 ούζο {ο 
ὃ ΒΡΘΘΑΥ͂ 6059. 6ο ὑπ6 ποῦθ οἨη ΠΠ. 2. 

ὀκνηρόν] /γλδοπιο, {οάίοις ὙΠῸ 
ΜΟΥ 5σοπογαΙΙγ βἰσηῖβος ΄ἀαίοτγ, 
εΙασρίδη,) ἃ8 ἴῃ πο τχχ {6(ΠΕΠΙΙΥ; 
Ῥαΐῦ Ἠογο 16 15 δοίϊνϑ, ΄ οδιυβίηρ' ὄκνος, 
88 ἴῃ ὅορ!. 4. 7. 534 ἡμῖν μέν, ὦναξ, 

σελ. 5 / 

ταῦτ᾽ ὀκνηρα. 
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116 ΑΥΠΟΠΙΠιΟ μορφὴ απ σχῆμα". 
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Ί μο ποσὰ σχῆμα οοιγοβρομᾶ8 οχαοῦ]γ ἵπ ἀογϊναβίοη, ἐλοισ]ι Ῥαέ ΡΑΥΙ8ΙΙΥ Ο]αβεῖοα] 
ἴῃ πηθοπ]ηο, {ο {ο οἷά Ἠπο]β «Πανίουτ [ἢ 105 βγβῦ 5οηβο 16 ἆοποίθβ {]ιο 5ΕΠ59 οὗ 
Πσατο, «Ἴαρο, {αβμίου, οἵ ἃ ὑμίπς. ΊΤ]οποο 1Ὁ παἴ]ιοις βογοταΙ ἀοιτ]νοᾶ πωθαη- “Χ,μα 
ἴῃηρ5. [ὑ σείᾳ {ο βρη, |κ πο οοττεβροπαίπρ Παπ ΄Παρ]ιύας) ΒοπαθίΙΠιθΒ 
Πιο ἆποββ ου οοβδύαπιο (8 ΑτἰδίοΡΙ, 4. 1331 τεττιγοφόρας ἀρχαίῳ σχήματι 
λαμπρός), ΒΟΠΙΘΔΙΠΙΘΒ πθ' αὐθιάο οἱ. ἆθηιθαποαΓ (48 Εν, 701) 238 τρόπων 
τεκμήριον τὸ σχῆμ᾽ ἔχεις τόδε). 1 15 πβθα 4180 {οΥ ἃ “ἤρτχο οἱ βροοςἩ;’ 88 ἔ]ιο 
ἆγεβα ἴῃ τ οἷ {Ππ6 56η86 οἰοῦῃο5 10βο]ί ΟΥ ἔλο Ῥοβίταγο πο] {1θ ]αησααςσθ 
ΩΒΣΙΠΊΘΑ. [ᾧ βἰσπΙβθβ ΠΠΟΥΘΟΥΘΣ Ροπιρ, ἀἱβρ]αΥ, οπύπαγἁ οἰτοιπιβίαποῬ (α8 
ΜΟΡΗ, Πέ, 1169 τύραννον σχῆμ᾽ ἔχων), απᾶ {οφ αεη{ΙΥ δεπιρ]αποο, ΡΥθύ6Πς0, 8.8 
ορροβεά {ο ταἙΠ(γ, ὑται (45 Ρ]α6. {Ωίπ. "Ὁ. 989 6οὐ σχήμασι τεχνάζοντας ἀλλὰ 
ἀληθείᾳ τιμῶντας ἀρετήν, ῬΙαύ. ή. 6αἴθ. 15 ἀρνήσεως σχῆμα τὴν ἀναβολὴν 
εἶναι φάσκοντες, Ἐν. Ζ)γασηι. «ἆλο]. 1δ οὐδὲν ἄλλο πλὴν ὄχλος καὶ σχῆμα). 
Α]οσοίμου 16 ϱασσοςδῦ5 {16 Ἰάσα, οἱ βοπιεζμίης οπαπσοαῦ]α, Πεοείῖης, ππβαῦ- 
βίης]. 

Μορφή, {Ππ|θ σχῆμα, οτ]σίπα]]γ χθί6Υ5 {ο ὑπ6 ΟΥρᾷῃ8 οί βοηβοῦ. 1 σχῆμα απᾶ οἵ 
1ΠΑΥ ὈῸ τοπάοτοᾶ ὮΥ σιγα ’{αβΠΙΟΠ, μορφὴ ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΑΒ {ο “ΤΟΥ. Τύ μορφή. 
ΘΟ ΥἾ565. 411 ὑΠ 056. 56 η51016. απ} 0165, τυ} βἰτικίπο 0Πῃ6 ογο Ἰοαὰ {ο ἐπο 
οοηγ]οῦίοη ὑπαῦ πο 8606 β0ἢ απά βαρ ἃ ὑμίησ, ΤῊΘ οοπν]αοβῖοη Ιπάροά πιαΥ 
Ρο [Ἀ186, {0Υ {86 {ογπα πιαΥ 6 ἃ Ῥλαπίοπι; αὖ {ο πο 56 565 αὖ 811 ογοηίς ἢ 
ταργοδεπύαδίοη οἵ {πο οὈ]θοῦ οοποεϊνοᾶ 15 οοπαρ]οίο. ΤῊΘ πονᾶ ας ποὺ δῃὰ 
οαηπποῦ ἨαΥο αγ οἳ {Ποβο ΒθοοπάαΣΥ 80868 ΥΥ]οἩ αἰζλοῖι {ο σχῆμα, 35 563- 
ύατο ΟΥ ἆγοββ ος Ῥαγαάθ ΟΥ̓ Ῥγεὐεχύ, Τη ΠΙΑΠΥ 64568 Ἱπάθοά {Π6 πογάβ αγθ 
πδοᾷ οοπγοτβΙῬΙγ, Ῥοσααςο {1ο 56η56 15 βαΠΙοΙοηΘΙΥ Ίας {ο Ιπο]αᾶο οἴθμον. 
Βυῦ ιο ἀἱῑεγεπεο Ῥεύπθει πο πο 18 {οβίοᾶ ὮΥ ἴμοα {αοῦ ὑ]αῦ {Πθ μορφὴ 
οἳ ἃ ἀοβπιίο (μ]πς α8. β1οἩ, {ο0Υ Ἱηπβίαπορ οὗ ἃ Ἠοη ΟΥ ἃ ἴπθο, 8 91Π6 
οπ]γ, 116 105 σχῆμα πια «Ἠαησθ 6ΥοΥΥ παἰπαῦο, Τ]Π8 πο οὔθ Πηά μορφῆς 
σχῆμα, 8 ἴπ Παν ΄βσιτα ΓοΥιος, Ῥαῦυ γατα], 1 6Υ6Υ, σχήματος µορφή 
(Βαν. ΓΡ. αι. 292 οὐ ταὐτὰ μορφῆς σχήματα, 710) 992 ποῖόν τι μορφῆς 
σχῆμα;). ΤΠ9 σχῆμα ἵδ ο{ἴθη απ αοοϊάοπύ οἵ {Π6 μορφή. 

1 Τηο Το]οπίπςρ ποῖο 15 {οαπᾶςσᾶ οἩ 
ΒΟΊΊΘ ΤΘΙΙΒΥΊΚ5 πγπ]ο]ι αρρθατοᾶ βοτοτα] 
ΥΘ8ΥΒ 8Ρο (1 {ῃ6 ὦοιγπαίῖ οἱ Οἶαβς. απἀ 
Φᾳ0Υ. Ε]Ιο]. ηο. ΥΠ. Ῥ. 113 84., 121), 
επ]αχρεᾶ απἆ πιοᾷιβαᾶ. Το ἀϊβαποίῖοι 
Οἳ μορφὴ απᾶ σχῆμα Ἠ8β ΡἶποῬ Ώθ6ετ 
ἄτασνη οαὐὖ Ὦγ ΑπολμίἝμορ ΤτοποἩ (Ν. 1. 

᾿ δυπ. 8 Ικακ) ἴῃ Ἠϊβ ροϊπίθᾶ απᾶ Ἰπβίτας- 
{το ΠΙΒΏΠΟΘΥ. 

3 1 Ἠαγο Ῥατροβε]σ ατοϊᾶςᾶ ἐπ 4πθς- 
οι οὗ 105 ἀετίναίίοἩ, {οο]ῖηρ πα 1 Ἠανο 
πο” τῶῖὐ {ο δὴ ορΙπίοη οἩ {1ο βα)]θοῦ. 

7 Ἡ ιιγσεῖ-ἴοὮ. 11. Ῥ. 390, ΘΟ θοῦ 

10 να] {Π6 Βαηςοχ]ό ΄ ΤαΥραβ,) «{0ΥΠῃ.᾽ 
3 Α5 6.8. ΠΙποτ. ἴγ. 690 “ ἴοΥτ δὶ 561- 

νατθ Πραταπη. Οοπιρ8βτο {πο δοσοπηῦ 
οἳ «{οτπια) απᾶ /ῃσατα) ϱίνεη Ὦγ Ῥῦ- 
ἀετ]αείτπ, Τιαὶ. ϑψη. 111. Ὁ. 25 86. (16{6Γ- 
τοᾷ {ο Ὦγ ΤτοποΙι, 1. ο, Ῥ. 03). Ἠ1Β ἀ15- 
ὠποοη. οοτγθβροπᾶβ {ο ὑμπαῦ νΠΙςἩ 15 
Ἠοτο ρῖτοη οὗ μορφὴ πα σχῆμα. “ΤῊΘ 
{οτπα (9εβἴα]ϐ),᾽ Ἡθ β8 5, "50 Ταχ 48 10 Ἠδ5 
ἀρῆμῖζθ οὐὐ]έ[ηθβ 15 σιγα; 50 Τ8Υ 88 

Ὁ 15 016 Ὑἱβ1}10 ΙΠΙΡΙΘΒΡΙΟΏ απᾶ {Π6 
βἰαπαρ οὗ [86 Ίππον Ῥοΐηρ απᾶ ϱ901ΥΥ6- 
ΕΡΟΠάΒ {]ιοτεῖο, 15 15 Γογπια.) 
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Τίς Ῥ}}11ο- 
ΒοΟΡΒΐοαὶ 
ΥΙΘΩΠΙΗΡ. 

Τ]αἱο. 

Ατιςδίοί]θ. 

ΕΡΙΡΤΙΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΡΗΠΗΙΡΕΙΑΝΡ, 

Έγοπι ἴ]ιο ΡΙΙΠΙΩΥΥ Ῥορι]ας 86Π56 οἵ μορφὴ 6 ῥρᾶβ6 ὕο 165 βοοοπάατγ 

ῬΙ]οβορ]ιίσαὶ πιοαπίης. Απάᾶ Ἠετο ἴμο οἸ δι" ρ]ΙΙοβορ]ιαγς 4ο ποῦ γεπάθΓ τσ ἢ 

αβϑίβέαποθ [πὸ Ῥαγπιοηϊάθα Ιπάθθᾶ (μορφὰς γὰρ κατέθεντο δύο, Του. 112 Καν- 

βίθπ) {μ6 ποτά βρη ῆθβ “ παύα 68, ΄ 6ΒΒΕΠΟΘΒ/ {ΟΥ ἨΘ 15 Βρθακίῃηρ' οἵ ὕπο εἶθ- 

πποπία] ῬτϊποῖρΙθς οἳ ὑπ απΐνθιβθι Βαὺ πιθοῦ {π0 Πρμί (τοπ προῃ 15 

186 Ίογθ ὮΥ {π6 ΡΓΩΡΟΟΙΟΡΥ οἱ ]αΐογ {ΠΙπ]κθΓβ, πο ᾿μΐθγθμοθ οοι]ά δα{61γ ὉΘ 
ἄγαν ἔτοπι 5 βοζατγ πβίαποθ,. 1ΙΠ Ῥ]αῦο πο Εταῦ πιθεῦ η] ἃ οἶθας 

οκαπηρ]θ οἳ 188 Ῥ]ή]οβορηίσα] 86Π8Θ. ΤΠ ο Ε]οάο (ρ. 103 ΕΒ, 104 4) Βο- 

ογαΐθΒ, ο]ἱοίθίποσ ὑμ6 ἀοοίχίπο οὗ 1άθαβ ὮΥ απθβίῖοη απά αΠβπογ δυο Π]5 

ποηῦ, οοπο]ιάθα ἐ]λαῦ πού οη]γ 18 ὑΠ0 Β4Π1Θ Π8ΠΙΘ α1αγς οἰαϊπιθά {ου ἴπθ 

εἶδος} 15ο], Ὀπὺ 4150 ΤῸ βοπιθίῃίησ 6156 νο] 18 ποὺ {1ο εἶδος ἃ γοῦ Δ 

185 μορφὴ αἱ παγθ ΠΘΠΟΥΘΥ 16 οχἰβύβ.᾽ Απά ἵπ Π]Ππβίγαθίοῃ οἳ Π5 πιοαπίηρ Ἀο 

αἆάιςθ» ἴπο οχαπιρΙθ οἵ ὑπὸ οἆά απᾶ ο παπιρογ {Ἠχοο, ἴ]θ Ιαΐέετ Ῥοῖις 

αἱ ναγβ οα]]εά ο ἆ απἆ Ῥοΐης Ἱπβοραταβ]ο ἔγοπι οἀάποςα, ἐμοιρ]ι ποὺ ὑπ6 οᾶά 

1561. Τα ἵη Ῥ]αΐο” ]αησιασθ {λθ μορφὴ 18 {Π6 ΙΠΙΡΥΘΒΒ οὗ (Πο Ἰάθα οἱ {89 

Ἱπάαϊνίάπα], οὗ ἵπ οἴπαν πγογᾶβ {1ο βρεοίΠο ομαγαοίου. 16 ποοὰ ποὺ (Πογοίογθ 

ἀθποίθ απγ ππαῦθγ]α] 5οηβῖρΙθ απδ110γ, 38 ἵη ὑπ6 Ἰηβίαποο αποὐεά 16 ἆοθΒ ποῦ. 
Τη Ῥ]αΐο Ἡούπογογ ἴμο ΡΙή]οδορΗίοα] β6Π50 οἵ μορφὴ 15 ΥΘΥῪ τα1θ. Όπ ὑπ6 οὐ ̓ 

παπᾶ Ατὶβζος]θ 11868 16 οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ. Βαὺ 158 το]αίίοη ἴο εἶδος Πᾶ5 ὉΠαΘΙΡΌΠΘ ἃ 

οαησο, οοιτοβροπάίπο {ο ἐμ6 αἰ ἴθγΘ ποθ ἰῃ 18 πιεύαρηγδῖσα] ΥΙΘΠΒ. Α5 ἢθ 

ἀϊβοαγάᾶς Ῥ]αῦο ἀοοὐχίπθ οἱ 1ά6αβ ΠΟΙΙγ, 35 Ἰιθ τουοφηίδθ8 πο οὔογπα] 5ο]{- 
οχἱεθοπί αγολοίγρο ἀἰκάποῦ {γοπι {πο βρεοίβο οιαγασίοςγ οχι] θεά ἵπ ὑπ 1πά]- 

γί πα 15, 10 Γο1]ον/β ἃ8 ἃ ππαζύοτ οἱ οοισςθ ὑ]λαῦ πΙ(Ἡ Ἠπα εἶδος ἃπα μορφὴ ατα 

Ἰάοπίϊσα]. Τπογο ατο, αοοοτάϊΐπσ 0ο 5 (θασΠῖπρ, Όσο εἰεπιεπίβ οὗ ργϊποῖρΙθΒ 

οἵ οππς6ς οἱ ὑμίησβ; {π6 πιαδίετ, [ῃ6 αρεταύαπι βαρρογίίης ο 48}10168, 

απιᾶ ἴ]ιο ΓΟΥΠ1, ὑπ6 ασσγεραίθο οὗ {Πο απαᾖ(1θ83. ΤῊΘ ἴοτπι Ἠθ οα]]5 ΙπάΙδευ- 
ΟΠ{ΙΥ εἶδος ΟΥ μορφήδ. ΗΘ ΠΙΟΥΘΟΥΘΕ ἀθείρπαίθς 16 ΟΥ̓ γατίοἩβ ΥΠΟΠΥΠΙΘΒ. 

Τὸ 18 βοπιαΒίπιθ8 “ὑΠ6 αὈδίγασί οοποθρίίοη γοα]]βοᾷ (τὸ τί ἦν εἶναι ἢ), ΒΟΠΙΕΙΙΠΙΘΒ 

1ο 655οποο οογγθοβροπάϊης 6ο {πο ἀεβηΙθίοη᾽ (ἡ οὐσία ἡ κατὰ τὸν λόγον), 

1 Ἠοτο {1ο εἶδος 15. Ῥ]αϊΙπ]γ {1ο ἰδέα. 
Ῥ]αΐο β6απ15 {ο Ἠατθ αδεᾶ Ῥοῦ] ποτάβ 
811Κ6 {ο ἀοποῖο {πο οἴθτπα] ατοΠεἴγρε, 88 
ΤΟΥ 1Πβίαη6θ 1η {19 ρ85β868Ρ ἵπ Ττοηᾶθ- 
Ίεηραχᾳ, Ρίαΐοπ. ὧε {είς ἄοοίγ. Ῥ. 33 
564. ὮΠοθτθ Ἡοποτογ εβρεοία] ΘΟΟΌΓΤΔΟΥ 
“8 αἰπιθᾶ αὖ, ἰδέα ποι] παατα]]γ Ῥθ 
Ῥτο[ογγθᾶ ἰο εἶδος : 560 ΤΠοπιρβοηΒ 
ηοῖθ ΟηΏ ΑΤοΠΟΙ ΒΕ. ΠΟΥ 5 Γ,εοίιιγεδ 11. Ῥ. 

128. 
3 Α Ίαχσο πΆπηρετ οἱ 8854668 15 οο]- 

Ἰεοίοᾶ Ὦγ δεαϊίχζ, ΟΥᾳαποπ 1. Ῥ. 401 
846. 8660 4ἶδο Ἠετᾶοτ ἀγίδίού. αμ. «16- 
σοῖ. Τολαϊ ει Ὁ. 182 54., δα οβρεοίβ]]γ 
ῬϊοΣ απᾶ Έτο]]ετ Εὶ6Ι,. Ρ)ιζ. Ῥ. 324 
βα. (ε. 2). Τη οἶπει Ῥρί8οθβ Ατζοί]θ 
βροβ]ς5 οὗ {οἩσ 631568, ἴπο οὔΠοἱοηῦ, [Π 9 
χηβήοτ]α], [ο ἔοττηφ], δα ἴπο ἤπια], ΤῊ 
πα] απᾶ πο οβοιοηῦ οβΆ5θ5 Ἡοποτοες 
ΥΩ3Υ Ὦθ οοποθῖγοᾶ 88 Ιπτο]γεᾶ ἴῃ {πο 
ΙΟΥ]: 566 6ΡΕΡ. αὐ. Βομπθϊάθχ, 36 Οαιιβα 

Γἰπαϊί Ατιείοίεῖεα (Βετο]. 1865), Ῥ. 15 
εα. 

3 8606 γαϊΐξζ ΟΥᾷαάπΟΠ τι. Ὁ. 405. 
ΤΉΘΙΘ ΔΙ οχοθρ/{Ιοπα1] 68568 ἩἨΘΤΘ 6Ι{ΠΘΥ 
ΜΟΙ 15 αβθᾷ 1 105 Ῥορα]ατ ταίποτ {απ 
105 ῬΠΙ]οβορΠ1ο81 8656, τε[θττῖηρ ἀῑτεοῦ- 
17 {ο [89 οτρ8Ώβ οἱ υἴείοπ: Ὀτπὺ ΒΙ656, ἄῑε 
Ρ]ηϊοβορ]ιῖε ὧεε ΑτἰδἰοἰεῖεΒ τ, Ῥ. 430, 18 
πού Παβιιβεᾶ ἵπ Ἠϊ8 ϱεπετα] ἀῑς5ειποβοπ 
δῦ μορφὴ 15 ἀ16 αἩβεετ]σ]ο 5] ΟΠ 0870 
Έοτπι ἀοΥ προ, απᾶ εἶδος 'ἄαβ ἄῑο 
Τϊηρο τοη 1πηθπ Ἠεταπβ (θρία]ιοηᾶς.; 
Της ἀἰδλποίῖοη τηαγ βπ]{ 9ηΘ ρ8858Ρο9, 
Ῥαΐ 16 16 οοη χϑαϊούθα Ὦγ ὑποπίγ οἴΠθβ. 
ΤηρῬβ8πιετεπιαγ]καρρ]168 {ο {τς αζεπιρίβ 
πηφᾶθ Ὦγ πο οἱᾶ οοπιπιθΏ[Β{ΟΤΒ ΟΥ Ατί- 
«ΒΜοΐ]θ {ο ἀϊβύϊη στ 5 µορφή απᾶ εἶδος. 

4 ΟἹ ἴΠ]β ἴθτπι 8660 Ττεπᾶε]οηύαχᾳ, 
Πελεῖπ, Ίις. τι. Ῥ. 457 Ε4., 65Ρ. Τ). 
469, 481 (1828): οοπ1Ρ. Ἠ15 ποῖθ ΟΠ ὧδ 
ἉΑπίπια Ἱ. 1, 3, Ῥ. 102 56. 



ἘΡΙΡΤΙΗΕ ΤῸ ΤῊΝ ΡΗΙΠΙΙΡΡΙΑΝΡ. 

ΒΟΠΙΘΜΙΠΙΘΒ ὁ {πο ἀθβηϊθίοπ οὗ ἴ]ιο Θ850Π6Θ᾽ (ὁ λόγος τῆς οὐσίας), ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΒ 
«πο ἀοβηϊδοπ αἱ9Π6, ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΒ 6 ἢ} 9ββοποθ᾽ 4ἱοΠθ. Ηθ 0815 16 αἶδο ΄ἴλπο 
αοὐπα]ίῦγ᾽ (ἐνέργεια) ΟΥ “ὕπθ Ῥοτ{θοθίοπ) (ἐντελέχεια), τηροῦν Ῥεϊης ἀθεῖρ- 
πθίθά “{π6 ροίθπύαΠίγ) (δύναμις). “Βο το ἵπ θα ἢ απά 1168, βαἷά ἃ 
Ἰα0ες πτίου οἵ α τῖνα] βο]ιοοὶ Πα] ἵπ Ιτοηγ, “15. {Π6 εἶδος γηθ]ι Ατβίοί]ο”. 
ΤῊΘ βἰσπίβραποῬ οὗ Ἠίβ μορφὴ ΟΥ εἶδος Ίγ]] αρρθαχ 4180 {τοπ {ιο {αοῦ ὑμαῦ Ίο 
οΙβοπ]ιογο ΙάεπίΙῇθΒ Τὸ ππῖθ]ι ο ἤπια] 9811806 (τέλος ΟΥ οὗ ἔνεκα)», Ώθσαιβο ἴ]θ 
ΘΠ οὗ ῬΙΥΡοΒθ 18 Ιπαρ]ΙοΙῦ]γ οοπὐαϊηθά ἵπ {πο απα]ϊθῖθΒ. Τὸ 18 5011} πιοτο ου]- 
ἀθηί {γοῖα 01ο Ιπύ]πιαζο οοπποχίοἩπ πππ]ο]ι ο οοποθίγθβ {ο οχῖδί Ῥούποεηῃ ἴ]μο 
{οτΏλ απᾶ πο παίατθ. ' 1ο ἴεγπι παίατο, Ἠθ 8878, “18 αβθᾷ {ο βἰσηίγ {ηχου 
ὑπῖηρΒ; Βοπιθύπαθς ἰὖ 18 εηιϊνα]οπύ {ο ἴ]ο πιαἰίαγ, 8οΠιΘΙΙΠΙΘΒ {ο {1ο {ογηι, 
ΒΟΠΙΘΕΙΠΙΘ8 {ο Ῥοῦμ οοπιρίπεά. Οἱ ο παίαγο αοοοτγάϊπςσ {ο πιαζίθγ απά {ο 
πηαῦαγο αοοοτάἶπφ {ο {ΟΣ11, ἴῃο Ἰαζίθι 15 ἴ]ο ΠΟΘ Ἱπῃαθηδία] (κυριωτέρα) ", 
1.6, 10 Ὠα5 ἃ ΠΙΟΥΘ Ἱπιροτίαηί {αποῦίΐοἩ ἵπ ππα]άπο {1ο ἐμ]πο γ]αῦ 16 18. 

10. ΥΠ] αρρθαγ ΠΙΟΓΘΟΥΟΣ {ποπι {ΠΙβ αοοοιηῦ, ἰλπαῦ ὑπὸ ἴΘίΠι µορφή, 
ὕπουσῃ οχἱσίπα]]γ ἀθτῖγεά {γοπι ο ΟΥ̓ΡΆ η8 οἳ 86Π59 1ο εἶδος, απᾶ το[ευτίης 
{ο οχίεγπα] οοη{οτπιαζίοη, ας ἵῃ {πο Ιαησαασο οὗ Απγίδίοί]ο α πιο] τον 
αΡρΙἰοαΔΙοῦ, Ῥείπο ποῦ οπΙγ αρρ]ᾗϱᾶ {ο Ῥηγαῖσαι απαΗθθς σοηοτα]]γ, Ὀαὺ 8150 
οχίθπἀθἆἀ {ο Ἱπιπιαζετίαὶ ο]θοῦδ. ΊΤἨιβ Ίο 8478 ἵπ 0ΠΘ Ῥ4ββδαδο {ιαῦ βκίῃ, 
γοαίη, ΠΙΘΠΙΡΤΑΠΕ, απᾶ 811} 8αοᾖ {ήποβ, Ῥε]οπρ {ο {]ιθ ΒΑΠΊΘ μορφὴ ; ἴῃ 8πο- 
(μεν, ὑμαῦ οοπτασθ απᾶ ἠπβίίοο δᾶ Ργαάθποο Ἠαγο ὑΠ6 Β4ΊΠ6 μορφὴ ἵπ ἃ 
βίαΐθ 88 ἴῃ 8) Ἱπάἰγ]άπα]δ; ἵη ἃ ὑμίτα, ὑπαῦ βοἰοποθ απᾶ θα] ἢ Π]αΥ 6 οα]]οά 
{1ιθ μορφὴ απᾶ εἶδος οὗ {π6 βοϊοπίϊΠο Απά {ῃθ 5. Ἠθα]{11γ γοϑρθούϑιγτ, γ]]]θ ἴῃ 
α Τουγίῃ, οπ]θἰοἰθίης {Πο βαγίηρ' οἵ Θοιηοοῦπϑ ὑπαῦ ΄αηγΏοᾶγ οου]ὰ 566 π]αί 
νὰ ὉΠ ΓΟΓΠ1 (μορφή) οὗ α τηδη,᾽ πιθοπίπς ὑμαῦ ἢ πιϊρηῦ θ6 Κποτγῃ ὮΥ Π]8 
ΒΠ0ρθ ἃπα οο]οιγ, ἢΘ ΥΘΡ]Ϊ68 ὑπμαῦὺ ΄α 60ΥΡ8Θ μὰ8 {9 ΓΟΥΤΙ (μορφή) οἳ ἐῃθ 
Βαμηδη ΒῆΔ 06 (σχήματος) απᾶ γοὺ ποτοτύµοεΙθΒ8 15 ποῦ ἃ τηϑη8,᾽ ΤΠο {οτπι οὗ 
ἃ ΤἸη8 Πογθίοτθ ἵπ Αὐϊβύου θ᾽ 8 οΘοποθρύϊοῃ 88 βοπιθἰηίησ ΠΙΟΥΘ μη ΠΒ 
βθηβῖρ]θ αβρρθαΓαηοο. 

ΤῊΪΒ Β6Π8Θ οὗ µορφή, 48 ὑπ βροοϊΠο οἸαχγαοίθυ, Ία8 παζπγα]]γ ἐχαπβπα {θὰ Τιοίοχ 

129 

ΓΓΟΠΙ {686 στου οὐ βίη ἐππ]κου5 ὑο πο ῬΒΙ]ΟΒΟΡΉΘΥΒ οἳ Ἰαΐθυ ἄρθβ. 10 19 ΡΗ]οβο- 
{ουπά ἴοι ἱηβίαπορ ἵπ Ρ] αὐατο 9. Τί αρροαΥΒ ΥουΥ ἀθβηίίοΙγ ἵπ ἐο Νοορία- Ρ3618. 

1 Οἱ {10 {οστα τορατᾶθᾶ 38 ἐῃ9 ἐνέρ. καὶ τῷ χρώματι ἕκαστόν ἐστι τῶν τε ζῴων 
γεια δα ἴ]ο ἐντελέχεια 566 Ττθηᾶθίθι- καὶ τῶν μορίων, ὀρθῶς ἂν Δημόκριτος 
Ῥατρ ἄε Απίπια Ἡ. 1, Ῥ. 3205 84. » λέγοι" φαίνεται γὰρ οὕτως ὑπολαβεῖν. 

3 Α ΕΙαϊομ]ςῦ ἴῃ Βήορεραβ Πο, 1.0. φησὶ γοῦν παντὶ δῆλον εἶναι οἷόν τι τὴν 
13 οὕτως αὐτῷ πλούσιόν τε καὶ πολυώ- μορφήν ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, ὡς ὄντος αὐτοῦ 
νυμόν ἐστι τὸ εἶδος. τῷ τε σχήματι καὶ τῷ χρώματι γγωρί- 

8. 560 ΒοηἨπεϊάθχ ἄε «αι. Εἴη. ΑΤί- μου. καίτοι καὶ ὁ τεθνεὼς ἔχει τὴν αὐτὴν 
βοΐ. Ῥ. 19 8ᾳ. δπηᾶ ἴμθ Ῥ8βΒΒΡΘΒ αποϊθἀ τοῦ σχήματος μορφήν, ἀλλ᾽ ὅμως οὐκ 
Ῥ, 12, ἔστιν ἄνθρωπος (1.6. ἴ]θ οοΓΡ5θ 86 {89 

4 Ρ]η8. Αιιδο. Ἡ. 1, Ῥ. 1932 ἃ (Βεκ- μορφὴ οὗ {π0 Βατηδη σχῆμα, Ὀαῦ 1{ Π85 
Και), 46 Ρατ. Απ. 1. 1, Ὁ. 649 8. 3606 ποῦ ἴἨθ μορφὴ οὗ ἃ τηβ). 
Ρε]οπ, ποὺθ 8. ὃ ΜΟΥ. Ῥ. 1Ο13 Ο αὐτός τε γὰρ ὁ 

ὅ 46 Απίπι. ἄεπ. Ἡ. 3, Ῥ. 737 Β. κόσμος οὗτος καὶ τῶν μερῶν ἕκαστον αὐ- 
6 Ροὲ. νὰ. 1, Ῥ. 1323 Β. τοῦ συνέστηκεν ἔκ τε σωματικῆς οὐσίας 
7 (6 Απίπια 11. 2, Ῥ. 414 Α. καὶ νοητῆς, ὧν ἡ μὲν ὕλην καὶ ὑποκείμενον, 
8 4ε Ῥαγί. Απ.1. 1, Ῥ. 649 Β, ἡ γὰρ ἡ δὲ μορφὴν καὶ εἶδος τῷ γενομένῳ παρ- 

κατὰ τὴν μορφὴν φύσις κυριωτέρα τῆς έσχε κ.τ.λ. ΟΟΠΙΡ. Ῥ. 1922 Ε. ἘῸΓ 
ὑλικῆς φύσεως. εἰ μὲν οὖν τῷ σχήματι {11650 τ6ἴΕΓΘΠΟΘΒ ἃ πὰ {]ιθ Ῥαββαβθ ἵπ {1ο 

ῬΗΙΠΙ,. 9 
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Ῥορα]ατ 
1αηπριαρο. 

Νου 
Τορίαπιοηῦ 
Ἴβαρο 

οἱ σχῆμα 

δηα μορφή. 

ΕΡΙΘΤΙΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΡΗΠΠΡΡΙΑΝΕ. 

ἐοπίαίαι, Απᾶ π]ιαῦ 18 ΠΙΟΥΘ ἔο ΟἿΣ ΡΙΥΡΟΣε, 16 1Β τϑοορ ἶβοα Ὦγ Ῥ]Η]ο, {πο 

οἶ]αῖ τεργοβοηίαἑἶνο οἵ Αἰεταπάτίαη «΄ ια] βπι”. 

Νου ο. ἰὗ ηαγο Όσεν ΥΙιοΙΙγ πιο ΠπβασπορῬ ΟΠ {19 Ίαησιασο οἳ 6Υ6ΙΥ- 

ἆαγ Ἰΐο, ΊΤουππς, κο Ιάραβ, σταάια]Ιγ Ῥογπιεαίθ βοαεῦγ 011 Όλου τοσο] 15 

Ίοψου αἰταία. Ἰογάβ βίαπιραᾶ ἵπ ιο παπύ οἵ ἴλο ΡΗΙΙοβοΡΏθε ραβΏ 1Πίο 

σοπογα] οἩΥΓΟΠΟΥ, ]οβίπς ὑλμοίγ βαγρπ6βς ο οπΜ]]πο την 116, Ὀαέ ἴῃ ἴ]ιο 

πηαίπ τοὐαἰπίηρ ἐλοῖν ΡΥ 58 απά γα]ιο. 119 εκο]αβῖνο εεηϊοα]1δος οἱ ὑΠ0 

φοἸιο]αβέίο Ἰοσίο αγθ {6 οΟΠΙΠΙΟΠ ρτοροτίγ οὗ ΏοΡΏηιοη οπά ΡΟ ΒΔ 8 1η ΟἿΣ 

οπη ἆαγ. 

Το πο απ Επᾶ ἴῃ ἐιο Νοὺ Τοβαπιοπύ ΑΠΥ ἀἰβίλποῦίοη Ὀθύνγθθῃ μορφὴ 
δια σχῆμα οοιτοβροπᾶ(πς ο ἐλλαῦ η]ο]ι αΏροαΙ5 {ο Ἠαγο Ἰο]ά τοαςΗ]γ ἴῃ ιο 
6ΟΙΩΙ1ΟΗ Ιηρααςσο οὗ ὑπ6 ἄτεοκ5 απά {ο ἨαΥο Ῥθει 511 {ατύμοχ ἀθγοε]ορεά ἴῃ 
{86 {θο]πίσα] βυβύθμβ οἵ ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΘΙΒ ἢ ' 

Α τουϊθν οὗ {π6 ρ8β54σ68 ὙΠΘΙΘ σχῆμα απᾶ 105 ἀοιϊναθίνος ατο τιδεᾶ 1 
ποὺ, 1 {πΐπη]ς, Ίθαγθ απγ ἀοαδέ οἨη {6 παϊπᾶ ὑπαῦ {15 γγογά γϑύδϊηβ Όλο πούϊοῃ 
οὗ «ΙηδίαΡΙΙ{γ, οἸαπσοαβ]επθββ) αὐἰΐθ - ἃ8 5ἰτοπρΙγ αἱ Ἱπ οἸαββίοαὶ «τοεῖς. 
ΤῊ ο {αβηίοη οἱ 015 πνοτ]ά, σοῦ «ραβδεῦὰ απαγ, 18 τὸ σχῆμα τοῦ 
κόσμου τούτου (1 005. γΙ]. 31). “ΤῸ {α11 ἴῃ νι ὑπ 6 {αβηίοπ οἱ 05 ποτ] ” 18 
συνσχηµατίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ (οι. ΧΙ]. 2). “Τὸ {ο11ού’ ιο οαρτίοΙοιβ 

συϊάδποθ οὗ {Π6 ΡαβΡΙΟΩΒ᾽ 18 συνσχηµατίζεσθαι ταῖς ἐπιθυμίαις (1 Γεὔ. 1. 14). 
Το Ποίοιας 111β8οἵγ ἔγαπβίογπιαδίοη γ]ιογδῦγ ονΙ] αβδΙΠΙΘΦ ο πλαδΚ οὗ 
σοοᾶ---ἴ]θ {α]5ο αροξί]θβ αρρεαχίης 48 {]ιο ἐγας, Όλο ριῖποῬ οὗ ἆαΓ]ΠΘΒ5 48 δ ἢ 
αησο] οὗ Ἰσ]ί, πο παπὶείευς οἵ Βαΐαπ 8 ὨΠΠΙΞίεΥς οἵ τισμίθοιβηθβΒ---ἵ5 
ἀεδογ]ρθᾶ Ὦγ ἔλο ὑμυῖοθ τερεαίθᾶ νοῦ µετασχηματίζεσθαι (2 (ΟΥ̓. χὶ. 13, 14, 
15). ΤΠο βΙσηΙΠοαηποθ οἵ σχῆμα πὶ] Ῥο {ε]ῦ αὖ οπος, 1{ ἴῃ αΠΥ οἱ έμαβο ρα5- 
βασε5 Ίο αὐϊοπαρῦ {ο βαὈβ]ζπ{θ μορφὴ ἴῃ 108 βἰθαςὅ, 

Οἱ ἴῑιο οὔπογ μαμὰ {1160 ρτεαῦ απᾶ επί]γο οαποθ οὗ πο ἴππογ Π{6, οὔμογ- 
ψήφο ἀθεοτ]ροά αβ Ὀεΐης Ώογη αραῖπ, Ῥοϊπσ ογθαίοᾷ 4ΠΘΥ’, 15 ΒΡΟΚΘῺὴ οἱ 8 ἃ 
6ΟΠΥΘΥΒΙΟΠ οὗ μορφὴ αἱΑΥ8, οἵ σχῆμα Ἠθ6Υογ. Τῆα8 6 Ηο {0γο-ογάα]ποά ποῖα 
οοπ{οἵ ΠΙαΡΙΘ (συμμόρφους) ἴο {Π6 ἵπιαρο οἵ Η15 Ρον) (Ἀοπῃ. γΙΠ, 29); “ Ῥοΐηρ' 
πιαὰθ οοΠ{ΟΥΊΙΔΡΙΘ (συμμορφιζόμενος) {ο ΗΐΒ ἀθαῦμ 2 (Β]Η]. 111. το); ο 816 
{γαπβίογηιθά (μεταμορφούμεθα) Ίπῖο {ιο β4119 Ίπιασθ’ (2 ΟὐΥ. ΠΠ. 18): “Τὸ ϱο 
ἰταηςβίογπιθά ὮΥ {Πο τεπειτα] οὗ {πὸ τη ̓  (Ῥοπι. χΗ. 2); Όπαι Οµτ]βῦ 6 
{οΥπιθά (μορφωθῇ) ἵπ γοπ᾽ (6α1. ἱν. το). 1π ἴἼιθβο Ῥαββαροβ ασαἱη,  αηΥ οπο 
ἀοι)ρῦβ νηιεῦΠοΓ μορφὴ 1185 ΔΗΥ͂ 5ροοἴα] {9γΥο6, ἰοῦ ἴηι αρα ὑαίθ σχῆμα απᾶ ΤΥ 
ὑμο οοοί. ΤΠ βοῖηθ 1865 Ιπάςεᾶ, πγ]ογθ {πο ΟΥ̓ΡΆΠΒ οἱ Β6ΠΒΟ αὖθ οοποθτπε(] 
απᾶ πΊιθγθ ἰ]ιο αρρεα] 1165 {ο ροραίασ πξασα, οἴύλοτ ποσὰ παϊσμύ Ῥο αβεᾷ. Ὑοῦ 
Ι Οµπῖς 16 γῇ]] ο {ο]0 αὖ οποο ὑ]αῦ 1 0ο αοσοαπί οἳ ὑπ6 ὑγαηβδβσυγαδΙοΏ µετα- 

ηοχῦ ποῖθ 1 απα Ιπάθρίθοᾶ {ο Ἰσίίθη- ταῖς ἀσωμάτοις δυνάμεσιν, ὧν ἔτυμον 
Ῥασς]Ἡ’8 ποῖθ οἩ Ε]αΐο, Ρ]ισᾶ. Ῥ. 193 Β. 

1 566 6.5. Ε]οῦπ. Ἰππεαᾶ. 1. 6, Ῥ. 
53 Α, 65ΡΏ8οΟΙΔΙΙ7 {1ο εςκρτθβδῖοη οὐκ ἆνα- 
σχοµένης τῆς ὕλης τὸ πάντη κατὰ τὸ εἶδος 
μορφοῦσθαι. 

3 ἆε Τἱοῦ. ΟΙ. δ 13, Ῥ. 261 Ν, τὸ 
τεθλασμένον ἀφῄήρηται τὴν ποιότητα καὶ 
τὸ εἶδος καὶ οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ κυρίως 
εἰπεῖν ἄμορφος ὕλη, απᾶ Ίονγετ ΟΥ̓, 

ὄνομα αἱ ἰδέαι, κατεχρήσατο πρὸς τὸ γένος 
ἕκαστον τὴν ἁρμόττουσαν λαβεῖν μορφήν. 
ΠΟΥ οἴλμοτ χαί6χεποθς 566 Τάμπο οτ- 
ἀἱδε]ι- 4ἴεο. Ἱνεὶφίοπερ]ιτἱοβορ]ίε τ. ὮῬ. 
185. 

ὃ Τη τ ΟΣ. ἶν. 6 ταῦτα μετεσχημάτισα 
εἰς ἐμαυτὸν κ.τ.λ. {86 ποτᾶ γοΐθυβ {ο ἃ 
χηείοτῖσα] σχῆμα, δι ΠΟΥ μετεμόρφωσα 
ποπ]ᾶ οὗ οοπτεο Ὦο οπύ οὗ ΡΪῖδοθ. ἢ 
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σχηματίζεσθαι που]ά παγθ Ῥεει οιῦ οἵ ρ]ασςο απἀ Όλαῦ μεταμορφοῦσθαι Ἀἱοπο 
18 αἀοᾳιαίο ο οχρτοββ {Πο οοπιρ]είθηθΒϐ απἆ βἰσπ]βοαποῬ οἵ ἴῃΠο οαπσο 
(Μαξῦ, χνῖ, 2, Ματ]ς Ισ. 2). Έτει ἴῃ {1ο Ἰαῦος αἀά1θῖοῃ {ο δῦ Ματ]5 ἀοβροΙ 
πηογο ΟὟ Τιοτᾶ 15 ἀοβοτῖροά αδ αρρεατσῖης {ο ο πο ἀϊβοίρ]οβ ἐν ἑτέρᾳ 
μορφῇ, ἔλοισ] μορφὴ Ἠθγθ Ἠ85 πο Ῥθοι]ίαγ {9Υ06, γοῦ σχῆμα που]ᾶ ροΓ]ΊαΡ 
Ῥο αγοϊᾶςᾶ Ἱπβποίϊνα]γ, α5 16 πασ]ὐ ἵπιρ]σ αη Π]ηδῖοπ ΟΥ̓ απ Ἰπροβίιτθ. Τό 
ση] Ὦο οΏβογνοᾶ αἱδο ὑμαῦ ἵπ πο Ῥραβξασθβ πΊετο ού Ῥατ] βΡΘαΚ5 οἵ 4Ώ 
4Ώρθαχανςθ υ]]ο]ι {9 βαρογῇοῖαΙ απᾶά πηγαὶ], ὑλοας] ποῦ αβῖησ σχῆμα, Π6 501] 
αγοϊᾷβ μορφὴ 38 Ἱπαρρτορτίαίθ απά αἀορίβ µόρφωσις Ἰπδίθαά (Ώοπῃ. Π, 29 τὴν 
μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας, 2 ΤΙΠΙ. 111, 6 μόρφωσιν εὐσεβείας). 
Ἠετο {ιο ἐοτηιϊπαῦίοη ἀθποίῦες υπο αἰπαῖπς ἴθι" ΟΥ αβοοίίησ {ΠηΠ6 µορφή. 

Απά {πο ἀῑδθποίίοηυ, νυ θοῇ Ώας ὑθ 8 αρροατοᾶ {οπι ἴ]ο τονίθυ οἱ θοῇ Οοποτί- 
ποχᾷ βοραγα{α]γ, γη] 6 566 501] ΠΟΥ ο]θαχ]γ ΤΌΤ ἔλοδο Ῥαββαρ 5 ΨἩογο {116Υ ΤέΠ69 οὗ 
οοσις οσθί]θγ. [ἢ ΒΟ. ΧΙΙ. 2 μὴ συνσ ατίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ να. 

ος " ΧΜ ΐ ἐς ποτᾷβ, 
ἀλλὰ μεταμορφοῦ σθαι τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς {Π6 {ΟΥΠΙ ΟΕ 61ο βεηίοποθ 62}}5 
αὐἰοπ{Ιοη {ο ὑμ6 οοπίγαςῦ, απά ὑῃ 9 αβργοργίαίεπϱΒΒ οἵ θα πγογᾶ ἴῃ 15 ΟΠ 
οοπποχίοπ 18 οὐνῖοια : «ού {ο {ο]]ον ὑπ6 Πεείῖπς Γα5)ηΐοπι οὗ {Π||5. ντοτ]ᾶ, ας 
{ο ππάεγσο ἃ, οοπιρ]είθ ΟΠ ΠΡΌ, Δ5ΒΙΠΙΘ ἃ ΠΟῪ 7072), ἵπ ἴπθ ταηασα] οἳ {ιο 
παπά. ΌΟπ ἴμο οὐδοῦ Ἰαπᾶ ἵπ ΡΠΗΙΙ. 111. 21 μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς τα- 

πεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, πο αἰ ΤΟ ΠΟΘ ἶς ποῦ 

ορνίοιβ αὖ βγαῦ βἰσ]ί. ΤῊΘ πιραπῖης ἨΟΊΥΟΥΟΥ 566Π18 {ο Ῥο, γη] οΛαπγο ὑπὸ 
«7 αδ/)ύύοη οἵ ὑμ6 Ῥοάγ οὗ ος Παπ]ϊΠαθίοη απᾶ γὼ τὺ ἴῃ ἴπο ΤΟΥΠΟ οἵ {Π6 Ῥοάγ οἵ 
Η]8 ο]ογγὀ Ἠετο 1 ὑμίηκ 16 πΙ]] Ῥο οἶεα λαξ ἃ οοπροιπᾶ οὗ σχῆμα 
οοι]ά πού Ὀ6 βαὈβϊθαίοά ἕο σύμμορφον σιὐπουῦ βογίοις ἀθίτίπιοηξ {ο ἐπ 
ΒΟΗΒΟ: ΜὙΧ 816 οἩ 86 οὔπευ Ἠαπά μεταμορφώσει παὶσ]ιῦ ΡοββῖβΙγ Πᾶν β{οοά ἴον 
µετασχηματίσει 1, 

1 Πο 60Π16 ἴο {Π|0ι Ῥαββησο ἴῃ πο Ἡρϊαῦ]θ {ο {π6 ῬΠΠρρίαπςα ουὐ οἱ ΡΗΙΙ, 11. 6, 
Ιον 15 Ἰπγθβ]σαδίοη Ίαβ αγίβθη. Βυῦ Ῥοΐοτο αὐοπιρίπο {ο ἀἱδοονον 7: 
πΏαῦ 18 Ἱπιρ]εᾶ ὮΥ μορφὴ Θεοῦ, 16 υγ] Ὦο πθοθβδαΥΥ {ο οἶθαν 1ο ἵνα Ὦ ᾱϊκ- 
Ῥοβῖησ οἳ ἃ ΡτοΙΙπΙΙΠΑΥΥ αποβδοπ. 9068 {Π6 οχΡΓΘΒΑΙΟΠ ἐν μορφῇ Θεοῦ 
ὑπάρχων τοῖον {ο {πο Ῥτο-ιποαγπαίο ΟΥ ὑπ6 Ἱποατπαίο ΟἨτίβῦ2 «Ίποβο πΊιο ΤῊΘ ΡΥ6- 

αἀορῦ πο Ἰαΐμον υἱθὺγ {ου ἴμο πιοβῦ ρατῦ εχρ]αίη ο ποχάς οὗ ἐπ βπρογ- Ιποβτηαίο 
παίατα] ΟΥ̓ ἀἰγίπο Ῥογθγ απᾶ σγασο πιαπὶξοφέοά ὮΥ ον Τιογά ἀπτίπο Ἠϊς Οὐπ]δύ 15 
οαγζΒΙγ παϊπΙβίΥΥ. "ΓΒ. ἴῃ αποϊοπό πιο ιο Απιρτοβίαν ἨΠῆανγ, “Ώοιβ Ὃ 
αρρατοῦ, ἆππι πιοτύαοβ οχοϊζαῦ, βαγάῖρ τοάςϊῦ αιιάΙθαπῃ, Ι6ΡΓΟΒΟΒ πιππάαὔ, 
οὔ 8116 : (μας ἴῃ ἃ ]αΐευ ασο Έταρπιας, ΄Τρ8ἱ5 {αοῦϊ5 5ο θη] 6556 ἀθο]ατα - 
τοῦ οὐδ; μὰ Ἰαίιαι, ΄Ώαβα ρὔ(μ]]ομο (θδύαΙὐ πιο απάἆφγοβ βοῖ ἆθηπ 
βἰο] οτπεῖσει πας Ἰοτύοπ απᾶ θυ θη ϱ6σ6η απἆθγο 815 οἶηπ εντ τιπά 
ἀοὐ02 Αραϊπεῦ 8 γίεν Ῥο ἸΠείίο, ουσ] ΠΪ 5617 το[ευγίης {ο οκ- 
Ῥχοββίοη {ο Ομτ]ϱῦ Ἱπομγπαίο, ὈΓΡῸΒ γηθ] Ἰαβέίσο ὑμαῦ ὑπὸ ροῖπέ οἵ πιο 
πιατ]κοά ὮΥ ὑπάρχων 15 ονιάςηϐΙγ Ῥτίου {ο οι Ποτά αοϊτπα]ὶ τ] ΒΟΥ, 

1 Οἱ ἐμ ἔπο ποτᾷβ µετασχηματίζεν “ἰγαμδί οι Ῥαῦ πο αὈβο]αίο βο]αίίοη οὗ 
ποτ]ᾶ το[θ {ο πο ἰταηβῖοηό οοπά Ιον 
Ίγοπι ΥΥΠΙΟἩ, μεταμορφοῦν {ο {1θ Ῥεστηα- 
ηθηῦ βἰαΐο {ο ΝΠΙΟΠ, {θ «Ἡαπρο ἰα]κεβ 
Ῥ]αςοθ. ΑτοζΏΙἝἩμοΡ ΈτεποἩ Ἠοψοετετβαρ- 
Ροβθ5 ἔλαί µετασχηματίζειν 18 Ἠθτθ Ῥγο- 
1οχγοᾷ {0 μεταμορφοῦν 88 εκρτοββίπς 

οοππαΙ(γ, πο αρ ναα] Ῥοάᾶγ Ῥοῖπς 
ἄατε]ορεά ἔτοπι {89 παῦσαι, 5 {ο 
Ῥαζίογβγ Ίτοπι ἴπο οαετρί]]ατ; Ν. 1. 
βγη. 2Ώᾷ Ε0Γ. Ῥ. ΟΙ. 

3 Ροβι11. αἄ. Ερὶςει. Ώοπιϊπ. Ῥαἴπι.[πτ. 
Ρ. 62ο 64. Ἠα]],), ᾳαποίεᾷ ὮΥ Ώο Ἠείΐο. 

ϱ---2 
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μορφὴ 
ΥΘΙΘΥΘ {ο 

ἘΡΙΡΤΙΕ το ΤΗΕ ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΡΕ, 

{Π6 ροτ]οά οἱ ἐς παϊπΙβίτγ 165ε]ί Ῥεΐης ἃ Ῥοτίοά οἳ Ἱπαπι]αδίοἨ. ὨἩο 
ἰλογοείοτο οχρ]αῖης 16 8 ἀοβοτ]ρίηπς {Πο σ]ουγ ἁντε]]ϊπο φοίοπίἑαἰζψ ἵπ ΟἨτ]ςῦ, 

 δὖ {Π6 πιοπιοηῦ επ ΗΘ οοπιπιθηοθά Ἠ18 πα]ΠΙβίχγ. ΤῊ Θ πιοαπίης οὗ δύ Ρα], 
ο λ]π]ςα, 15 Ὀοδεύ Π]αςίταεᾶ Ὦγ {ιο αοοοιπύ οὗ {1ο ἐεπιρίαβίοη (ΝΜ αὐ. 1. 8), 
πήθυγθ οἳς ]ιογᾶ τε]θοίδ Βαΐζαι οβογ οἳ “811 πο Κίπρᾷομμβ οὗ {π6 γοτ]ά 

ἢ δηᾷ ἐποὶν ϱ]ουγ. Αὖ ὑιαῦ πιοπιοηύ απά ἵπ ὑπαῦ αοὐ οἵ τοπαποἰαθίοπ ἰδ πησ]ιέ 
ϱο 5814 οὗ Ηίπι ὑπαῦ ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι 
ἴσα Θεῷ ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν. Βυὺ πῖβ 18 ααἱζο 45 αηβαδἰ5{αο{οτΥ 38 {πο 
εσρ]απαίίοη π]]ο] Ἡοθ χε]θοίβ. ΤῊ Ρροϊπί οἳ {πιο 18 οἸθατ]γ Ῥτϊου ποῦ ΟΠΙΥ 
ἰο ους Τογᾷ5 οΏθη ΠΙΠΙΦύΥΥ, Ῥαέ 4150 {ο Η18 Ῥοσοπιῖηςσ 8η. ἛΈγεπ 1 {ο 
ΥΤΟΥἀ8 μορφὴν δούλου λαβὼν ἀῑὰ ποὺ ἀῑγοοί]γ τοίου {ο {π6 Ιποαγπαβίοη, 38 
{ΠΟΥ αΏρθατ ἴο ἆο, ποὐμῖπρ εἶθο ο8π "6 ππαρφτγείοοᾶ ὮΥ ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώ- 
πων γενόμενος. “19 οπηποῦ ΒΙΡΡΟΒΟ δῦ Ῥαμ] {ο Ἠαγο πιθαηῦ, ὑλαῦ ουχ Τιογά 
νὰ ποὺ 1π {Πο Ἰκοποβ οἵ πιθη Ῥοθ[ογτο ΗΙβ Ῥαρίίδιι απᾶ ΠΙΠΙΒίΥΥ, πα 
Ῥθοβππο 80 ἔθη ἴον {ΠπῸ ἢγϑὺ ᾖπιθ, ΟἹ πο οοηίΓαΣΥ αἱ] αοοοαπίΒ 4116 αστοο 
ἴῃ τοργοβθη/ίπο {1:18 (8ο ἴα 48 τοσατάς ΗἰΦ οατύἩ]γ 116) α8 6116 (αγπῖης- 
Ροϊπό ον Ἠο Ῥεσαι {ο πιαπ]{οδῦ τον ΗΙ8 σίογψ (μη 1, 11) [Ὁ πα 
ΑΠ οχασσογαβίοη Ιπάθθᾶ θὰ ορτζαίη θατ]γ ΠογοῦίοΒ τερταβεπίθἆ ἨΗΙ5 Ῥαρ- 

ΓἼβπα α8 ὑμθ πιοπηθηῦ οὗ Ηἰβ Πτδί αβειπιρίίον οἵ οφ; Ὀτπί οπΙγ ὮΥ ἃ 
ἀϊτθοί τουοιβα] οἵ {Π6 αοεοοαηίς ἵπ πο 0506] οοσ]ά 1ὖ Ὦο γοραγαθα 1Π ΔΗ͂ 
:Β6Π86 45 πο οοπΙπεποθη]θηύ οὗ Ηἰβ ιωπιαπίψ. ΤῺ6 π]ο]ο οοπίεχύ ἴῃ δύ 
Ῥαι] οἸθαχ]γ Ἱπιρ]ίος ὑπαί πο Ῥεΐπρ Ῥοτῃ 88 Ππαη πας {πο Πγδῦ βύθρ ἴῃ Η18 
ἨαπαϊΠα{ίοἩ, ἃ8 ὑμ 6 ἀθαῖ] οη πο Ο0Γ0588 Πα8 {πο Ἰαδ0. [Ι͂π οἴπεγ ποτάβ, 1 
ΥΘ(ΙΙΥΘΕ ὑπαῦ ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων Ὀ6 το[εττοαᾶ ο ἃ ροϊπύῦ οἳ 6πιθ ΡΕΙΟΣ 6ο 

τς {6 ΙΠΟΔΥΓΠΑΠΙΟΠ. 

ΤῊ 8. Ῥοΐης 80, π]αῦ πιθαπίησ πηιιβῦ πο αὐίασὮ {ο “ ὑΠ6 ἔογπι οἳ ἀοά) ἴῃ 
π]]οἃ οὐὐ Ποτά ργθ-οχὶκίθά ἢ [πὶ ὑπ ΟἸθιηθηύ πο ἩἨοπι]]ίθς δύ Ῥεΐου 18 

Ἐμ6 αἰνίπο Τοργθβθηϊθα ἃ8 ἰῃβιβῦϊηρ προηῃ {ο απηλγοροπιοχρΒίο ραββασεΒ ἴπ ὑπο ϑουῖρ- 
αἰτίναίος. ὑπ 68 ἃ Πα πιαϊηἰαϊηῖης {Πεγε/τοπα ὑπαὺ ἄοά 88 ἃ δεηβῖθ]θ {0ΓΠ1 (μορφή). ΤῸ 

{6 οὈ]ούϊοῃ ο 18 ορροπεπύ ὑπαὺ 1 αοα 188 ἃ ἴογπι (μορφή), ΗΘ πηπδϑὺ Ἠαγο 
α ἤραγο, ἃ 5806 (σχῆμα) 4180, ὑμ9 ΑΡοβί]ο 18 πιαἆθ {ο τθρΙΥ ὮΥ αοοορίίης {Π6 
ΙΠ{ΘΥΘΠΏΟΘ΄:΄΄ ἄοἆ Ἰ88 ἃ σχῆμα; Ἡο Ἰα8 ΘΥ65 απᾶ Παπάς απά {9εί Ίο ἃ τηδῃ : 
ηογογί]ο]οβθ ΗΘ δ πο ποθθά {ο τι56 {πεπα].” Νο βιοὰ πας δύ Ῥαι]8 60Ι- 
οθρίίοπ οὗ ἀοά. Νοῦ ἱπ {18 βθῆβθ οοι]ά Ἡρ βρεα]ς οἵ ἴΠθ µορφή, ποῦ ἴῃ 
ΑΏΥ Β6η86 οοα]ά 6 βρθα]ς οὗ {θ σχῆμα, οὗ ἨΗϊπι πο 18 “ Ιπρ οἳ Κίῃρβ απᾶά 
(1ιοτὰ οὗ Ἰογᾶ8, π]ο οη]γ Πα ἹππιογζαΠϐψ, τὸ ἀνθ] ἴῃ Ποῦ ἩΠΩΡΡΤΟΒΟΙΙ- 
80]6, ΟΠ ΠΟ Π]αη ἨαίἩ Β6ΟΠ ΟΥ οαπ 866 (1 ΤΐΠι. Υἱ. 15, 16) Τύῦ τοπηβίηΒ 
ἘΠ} ὑμαῦ μορφὴ ταυϑῦ αΡΡΙΥ {ο ὑπ6 αὐὐγ! τύθβ οὗ 1ο ἀοἆλμθαά. Ίπ οἴ]ογ 
ὑπογᾶβ, 16 19 δρᾶ {πα Β6η86 Βιι ϑύδη 4 10 ιο βαΠ1θ π]]οῖι 10 Όθατς ἵπ γθε]ς 
ΡΙΙ]οβορΙγ”, 16 βαρσθβίβ ἴ]ο βαπιθ Ἰάθα ΒΟ 18. οὐμου 56 οχρτεββθά 1π 

1 Οἶεπι. Ἠοπι. ΧνΙ. 3, ἢ, 8. ἄεπιοηβ; {πο {ογπα οὗ ἄοᾶ 18 ποῦ οὗ {815 
3 Α Ῥ4βεαρο ἵπ δαβύϊη Ματίστ (4ροϊ. 

1, ϱ) {αΙτ]γ ἸΠαβίταϊες ὑπ ἀϊδαλπούίοη οὗ 
μορφὴ απᾶ σχῆμα ἵπ δ Ῥαυ]. ὮἨο β478 
{λαί ΟἨτ]βζ]απς ἄο ποὺ Ῥε]ϊοτο {89 14.015 
1ογπιθᾶ Ὦγ τωθη)β Ἠαπᾶβ 6ο Ἠατο {1ο 
ΟΙΤΗ (μορφήν) οὗ ἄοᾶ; ἴπθγ Ἠατο οπ]γ 
[86 ΠΒΠΙ6Β δπα {9 βΊΙΒΡΘΒ (σχήματα) οἳ 

Κιπᾶ (οὐ τοιαύτην ἔχειν τὴν μορφήν) : 
Ἠ]β ρ]οτγ 88 {ογπα 810 1π6 8.016 (ἄρρητον 
δόξαν καὶ μορφὴν ἔχων). Ἠθ ἴπαβ 8}- 
Ῥθ8χς {ο οοπίγαβῦ {Πο γ1]51016 σχήματα οἳ 
ἀεπιοπβ τ] {πο 1Ώ5ΘΠ51016 Ππηπηβίθτ]α] 
μορφὴ οἱ ἄοᾶ. Α. οογτεβροπά(πρ ἆϊδ- 
ὑϊπούϊοηι 8180 β6επ15 {ο Ἠο]ά 1ῃ πο Ρἱδέΐς 



ΕΡΙΡΤΙΕΒ ΤῸ ΤῊΝ ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΡ, 133 

50 1οἳπ ὮΥ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἵπ Ομτ]βίαπ τυ ϊῦουβ οἳ βιοοθθαϊπρ' ασθβ ὈΥ͂ 
υἱὸς Θεοῦ ὧν Θεός, απά ἵπ ἴπο Νϊοεηο Ογοθά ὮΥ Θεὸς ἐκ Θεοῦ. 

ΤΠ αοοθρίῖησ ὑΠ18 οοπο]ιβίοη Ίθ ποεά ποῦ 48811ΠθΘ ὑμαὺ δῦ Ῥατ] οοπ- 80 Ῥαπ]Ἡ 
ΒΟΪΟΌΒΙΥ ἀρ να Ἠ]8 18ο οἵ ὑμ6 {θιπι {ΓΟΠ1 ΑΠΥ Ῥ]]οβορηίσα] ποπιθποἰαίιτο. να. 
Τπογο γγας βα/1οἶεηῦ ἀεβπΙζεηεβς «τοη ἵπ 198 Ρορυ]αγ πβασθ {ο βασσοςύ {115 ἴρτ, 
πιθαπίησ γηθη 16 νγὰβ ἐταπβ[ογγγθά {τοπι ἢ οΏ]θοίβ οὗ βθη86 {ο {Πο οοποῬρ- ὃ 
6οπβ οὗ {ο παπά. Ὑεῦ 1 δύ ᾖοἨπ αἀορθεά λόγος, 1 δῦ απ] Ιπιβε]{ αἀορίεά 
εἰκὼν, πρωτοτοκος, ἃπα {ο Ίο, {γοπα 019 Ίβηριασο οἵ οχἰράπσ {λεο]ορῖοαὶ 
Βο]ιοο]β, 16 866Π18 ΥΘΙῪ {αγ {τοπα Ιπιργοβαβ]θ ]ιαί ἴμο οἸοβο]γ απα]οσοιβ οςχ- 
ΏΓθβΒΙΟΠ μορφὴ Θεοῦ Βιουὰ πᾶν Όθοοι ἀθιῖνοά {γοπι α 5: Π}118 Ὁ βοιχγοθ. ΤῊΘ 
αρθοπ]αίίοης οἵ ΛΙοχαπάτίαη απά ποβύϊο ο πάαίαπι Γογηεά ἃ τομᾶγ οἸαπησ], 
Ὦ} γηο ιο ρ]ή]οβορ]ίσα] {6ΓΠ15 οἳ αποϊεηῦ (ταεσθ πεγο Ὀτγοισ]ηί ες 
γθ8ο]ι οὗ {πο ΑΡροβί]οβ οὗ Οµη]6ῦ. 

Τλνας ἴῃ {116 Ραδεαςο ὉΠΟΥ͂ προ ον {16 μορφὴ ϊ8 οοπἰταρίοἀ σαι ̓ πετα] 

ἀοπέαὶ απά οαὐπατά. Απά {π6 ο ορς εἶααςθς. ΙΠΙΡΙΥ τεβροο[ἶνο]γ {να τὰ 
ἀῑνίπο παίατο οὔ οὰν Τιογά (μορφὴ Θεοῦ), ἔπ ἔγαθ παπηδπ παύαγθ (μορφὴ δού- | 
λου), απά {πο θχίεγηα]8 οἵ {ο Ἠάπ]απ παύαγθ (σχήματι ὡς ἄνθρωπος)}, 

Φι/εγεπέ ὑπίεγργείαίῖοπ οὗ οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο. 

10 γγ] αρροαχ {τοπι ὑπ ποίθΒ, ὑμαῦ πο Ῥεϊποῖρα] Ἱπίεγργείαξίοης οὗ οὐχ Ίππο Ιπίος- 
ἁρπαγμὸν ἡγήσατο παγο Ῥθεπ Ῥτγοροβθᾶ, ἀερεπάίπςσ οἩ {ο ἀἰ[ογοπῦ 86η568 ΡτοἰαΜίοΏΒ 
αβεῖσηθᾶ {ο ἁρπαγμός. Ιῃ {πο οπθ {πο Ργοπαϊηθηί Ίάεα 18 ἐξ αδδογέζοπι, ἴῃ 
ἴλο οἴπογ {1ο 511ΥΥΕΛάΕΥ, οἵ ρτ]ν]]θσος. ΤῊΘ 016 Ί478 8ίγθβ8 οπ {Π6 ηια)οδέψ, 
ἴιο οὔθ οἩἳ ὑῃθ ιοπζέψ, οἳ ους Ποτά. Ίθδο ὕνσο Ἱπίοτργείαδίοηβ ΤιαΥ 
οοπγοπἰθηί]γ ϱο οοηβΙἀεγεά βαρ υγ 5146 απά ἀἱδοιξβοά αὖ ρτεαίετ ἸοησΜ]ι, 

τὸ σα ἁρπαγμὸς ρ]απάενίης” ἵΒ {ακεη {ο πιθαΠ /΄τοΡΡΟΘΕΥ;  αβαγραΒίοη, (1) ἁρ- 
ἴ]αη ἴ]θ αχργθβδίοη αβδοτίβ ὑλαί ἴ]ο οαιαἰέγ γή ἄοά παβ ἐῃθ παέαγα] παγμὸς 
Ροββεββίοη, ὕπο Ιπ]ιογοπό τὶσΏξ, οἳ ος Ἰμοτᾶ. ΤῊ Ιπέογργοίαίίοη ές {ο ἦο ον 

Φορ]ία, πἼθτο ῬοίἩ ποτᾶβ οοσαχ βοτοτα] 
ἠπιθς, ῬΡ. 38, 184, 226, 246, 253, 272, 
273.374, 2777 086 Τοχπηετ θβροοία]]Υ ἵπ 
189 ῬΗταβθ ἀλήθεια μορφῆς ορροεεᾶ {ο 
βἰπαϊΠ{ιᾶθ ΟΥ̓ ΟΟΡΥ (παράδειγµα, 566 Ρ. 
253), [89 ]αΐΐἱ6χ 1η οοηηοεσίοη ψη{η τύποι 
διηα παραδείγματα {580 6ΡΡ. 272 54.). 

Σ Τη {1ο οοπ/τοτοχβῖθβ οὗ {19 {ουτί]Ἡα 
απᾶ ΒΕ οροηίατῖθς ρτοβί 5ίτθββ πας ]αἱᾶ 
Ῥσ ΟαίΠο]ο ὙτΙνθτβ οὐ {1θ ἔοτοθ οὗ 
μορφὴ ἨθΙθΘ. 66 ΤΟΥ ΙπβίαποῬ ἨΙΙΑΥΥ οἱ 
Ῥο]ϊδετβ ἄε Τγϊπ. ὙἹῈΔ. 45 (11. Ῥ. 245), 
Σκαΐπι ΟΧΧΧΥΪ. (1. Ῥ. 569), ΑπΠΙΌΤΟΡΘ 
Ἐρϊξι. 46 (π. Ῥ. 986), ἄτορ. ΝΣΑΒ. 
ο. Εωποπι. ἵν. Ὁ. 566 (ἡ δὲ μορφὴ τοῦ Θεοῦ 

ταὐτὸν τῇ οὐσίᾳ πάντως ἐστίν), απᾶ {1ο 
οοπαιπιθηζα{οτΒβ Ὑἱοίοτίπας, Απιζτορίας- 

465, ΟἨΥγβοβίοπαι,απᾶ Τηοδοᾶοτεξ, οη {118 
Ῥ8ββαρθ. Βύ ΟΠτγδοβίοπι οεροοῖα]]γ ἆἷδ- 
οπ5568 {19 πια{{εχ αὖ βοτιθ]εηρίῃ. Τὶ 18 
ποὺ βατρτϊθίηρ ὑμαὺ ΠΟΥ ϱΠοτπ]ά Ἠατο 
{ακοη ὑ815 σίθυγ, θαὺ {μαγ οοα]ά Ἠατᾶ]γ 

Ώατο Ιπβ]βέοᾶ τι βο] οοπβάἆεηοθ ΟἩ 
{86 ΙάδπΙΥ οὗ μορφὴ απᾶ οὐσία, ππ]θββ 
ἴΠογ Ππαᾶὰ αὖ Ἰθαϑὺ ἃ τοββοηαῦ]θ 6886 
ΟἿ ἐμεαῖτ βἰάθ. 1 ἐγχτιβύ {1ο ᾿ηνθβέϊρα- 
6ἴοη ἴῃ ὑπ ὑθχὺ νη]] βῃουγ ἐμαὺ {λοίτ 
ὙΙΘΥ παβδ ποῦ ρτοππᾶ]6βε, {ποισ] ἐπ ὶσ 
Ἰαηρα8ρο παϊρμί ὮῬο αὖ πιθβ οτΤοί- 
βἰτα]πεᾷ, 

6τγ. 
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ἴρῃο οΟΠ- 
ἰοχὺ ]οεέ 
αἱρΏξ οἵ, 

Ἰπῇασθπορ 
οἵ {πο 
ΤιβΙη 
1401Ώ616. 

(2) ἁρ- 
παγμὸς 
ές Ρ11π6.) 

ΕΡΙΡΤΙΙΕ το ΤΗΕ ΡΗΙΠΙΙ1ΙΡΡΙΑΝΡ, 

πνογάς ἐπαπιδο]γος πο] οποιςρΏ, θη Ιδο]αίοά {γοπι μοῖν οοπ{οσῦ, δια 5ο 

{αγ 15 ᾖοο ἔγομι οὐ]θσίίοῃ,. Βαῦ 16 ἴαϊο πο αοοοιπέ οἵ {π6 οἴδαβοβ μοι 
Ἱπιπιθβ]α[οῖγ Ῥγεοθᾶφ απά {οΠου. (1) 10 πορ]εοί ο {ογοσοῖης υτογᾷς. 
Έου ὑ]ιο Αροςί]ο 15 {μοτο οη{ογοίησ ὑπ ἀαὖγ οὗ Ἠαπα]Πζσ, απᾶ π]σοη 11ο αάάς 
«Ἠανο Όλο παϊῖπᾶ π]η]ο]ι νὰ 8 ἵπ «6885 ΟἨτ8ῦ τσ οχροοῦ {5 αρροα] {ο ος 
σγθαῦ Ἐκαπιρ]ο {ο Ῥο {ο]οποά ἸἹπιπιοάίαίεΙγ Ὦγ ἃ τοίοτεησο, ποῦ {ο ἴλο τ]σ]ιό 
πΠϊοἃ Ἠο οἰαϊπιοά, Ὀπὺ ο {πῃ ἀϊῑσπιγ το Ἠο /εποιωιερᾶ. Τ]πο ἀΪ85- 
Ἰοσαῦίοη οὗ ὑποιιρ]ῦ οαα5εᾶ ὈΥ {1:15 Ἱηεγρτοίαθίοπ 15 αρρατοπό; «Βο το Ώππι- 
Ρἱθ6 απά 1]ο-πήπᾶθά τι ΟΠτῖδέ, πιο Ῥατίακϊπο οἳ ἴπο ἀϊῑνίπο παίατο 
εἰαϊπιθοά οα αγ νι ἀοᾶ. πο πιεηᾷῖοῃ οἵ οὔ Τιογά οοπᾷαβοθηβίοπ 
ἵβ ης Ροβύροπεά ἴοο Ἰαΐο ἵπ ἴπθ 5εηύεποο, (2) Απά ασαῖπ ὑΠ|8 Ιπιεγργείαζίοπ 
ὙΠΟ ἀἰδτοσαχάβ {ιο οοπηοραῖοη Ισ {πο γγογᾶς {οΠοπίης. ΒῸΓ ἵπ ὑπὸ 
οχΡρΙΘΒΒΙΟΠ οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο κ.τ.λ. ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν, (ῃ6 ροτίϊε]οΒ 
οὐχ απά ἀλλὰ οὈγίοιβΙγ οοτγοβροπᾶ, 'ιοέ ἴἶιο οπθ διέ ὑῃ6 οπογ); 850 ὑμαῦ 
ἐκένωσεν ἑαυτὸν Τηυδὺ οοπίαϊη {ο Ἰάθα π]λίοἩ ἀῑγθοοιΙγ οοπίγαβίβ πλ 
ἁρπαγμὸν ἡγήσατο. Όπ πο οὔπεγ Παπά 0ποθ Ιπίεγρτοίαίοη ἵπ απθεῦίοη ΥΘΠ- 
ἀ618 ἀλλὰ α5 εᾳιϊνα]επύ 0ο ἀλλ᾽ ὅμως. Ῥελιάος Ῥεῖηπς πππαζαγα] ἴῃ 105ε]{ 
{τει οὐχ, πῖς τοπάρτίης [8118 επθτεΙγ ο χρη {Π6 επιρ]αδίο ῬοβίδίοἩ 
οἵ ἁρπαγμόν. Μοδ ΤΣ 

Τπ]8 Β6η86, ΠΠΙοΗ 15 αἄορίαᾶ ἴῃ οαγ οὐ Ῥπηο]ϊδ] Ὑουρίοη απά Ίαδ ὈΘΘἢ 
οσἰοηβῖγεΙγ τοσοῖγοά ἴῃ πιοάθτη 1ἱπ165, ΠΊαΥ ῬγοῦαβΙγ Ῥο ἰγασεᾶ {ο {1Π8 ἵπ- 
ἤπεπορ οἵ ὕλο Ἱμαῦίηῃ {αῇ]6Υβ, γιο Ἱπίοτργαίαᾶ ἴπο τοπάστῖηρ οἵ πο Ταὐΐῃ 
Ὑογβίοη ψηζ]λοιῦ τοίθγοπςθ {ο ἴμο οπἱρίπα]. ΤῸ Παπ ρῄχαδο «ταρίπαπι 
ατοϊίτατΙ αἸα ποῦ ΟΟΠΥΟΥ ιο βεοοπᾶασΥ πισαηῖης Πίο] στα5. αὖ οπ0θ 5ὰΡ- 
σοβἰοἆ Ὦγ ἁρπαγμὸν (ἅρπαγμα) ἡγεῖσθαι; ἨΟΥ ῬοΥ]αρς που]ά {πὸ Πατ ρατ- 
Όἱο]εΒ ΄ποΠ...5οἆ ̓  Ὀτῖίης ού ὑπ 6 Ἰάθα οἳ οοπύταβῦ 50 ΕΤΟΠΡΙΥ 45 οὐχ...ἀλλά. 
Αὐ 811 ουθηΐβ 16 Βῃοι!α 6 ποὐϊορα, ὑ]ιαῦ γη] Πῖς Ἱπύοτργείαδίοη 16 πιοβῦ 
ϱΟΙΙΊΠΟΠ ((ΠοισἩ ποῦ απίγθγβα]) απποης Ἱμαυίη ντΊνοις, 16 18 απβαρροτύοἁ 

ὈΥ ἃ βἴπσ]ο γοοῖς {αὔΠου, ππ]ο88 ῬΟΒΒΙΟΙΥ αὖ ἃ Υετγ ]αῦο ἀαΐο. 
Βιιο]Ἡ 15 ὑπ6 Ιπύογργείαδίοη οἱ ΤΕηπΌΙΙΙΑΝ ο Πόθεν. σαγπι. 6, αὐ. Ώγαα. 

7, αν. αγο. γ. 20: Οἱ [8 ΑΜΕΠΟΒΙΑΝ ΗτΙΑπΥ Ἠθγθ; οὗ ὅτ ΑΜΕΠΟΡΒΕ ἆσ 
ΣΙ. Ἡ. ὃ (Π. Ῥ. 483 εᾱ. Ῥεποᾶ.) ΄ Ωαοᾶ οπῖπι ααἷθ πο Παρεῦ, ΤΑΡ6ΥΘ οοπα- 
ὑπ ; 61ο ποπ αιαδὶ ταρίπαπι Παροῦαῦ ορᾳπααίοια οσα Ῥαΐτο οὔο.: οἵ 
ῬΒΙΜΑΒΙΟΒ Ἠθγο; απά ΔΌΟΥΘ αἱ οἵ ὃ: ΑΌαΌΡΤΙΝΕ πο ασαῖη απά αραῖη 
ᾳποῦθΒ απᾶ οχρ]αῖηβ ἔ]θ Ῥαββασθ 1π Η15 507 207,8, 92 (Υ. Ῥ. 5οο δα. Βεπες.), 

118 (ρ. 587), 183 (Ρ. 875), 186 (ρ. 885), 213 (ρ. 937), 24 (Ρ. 1019), 264 (Ρ. 
1ο75), 292 (Ρ. 1170), 394 (Ὁ. 1235); οοπιρ. {π αν χο (1Υ. Ρ. 972). πὸ 
ἀἰξδείπούποςς τὶ Ίο] {815 Ἱπίοτρτούαδίοη πα οηποϊαμεά Ὦτ ὑλαο σγοαῖοδύ 
ἔσασπουν οὗ ὑπ ορίου ΟΠατο] που]ά ΠεοθββασΙΙΥ 8θοιτο {οΥ ἰῦ ἃ πάς 
γϑοθρίϊοῃ. | 

2. 1 οη {86 οἴλει Παπᾶ ἁρπαγμὸν ἡγεῖσθαι ἵ8 οοηβιάοτοεά οαπἱγα]οπῦ {ο 
ἴλο ΟΟΠΊΙΊΟΠ ΡΙΙΤ4586 ἅρπαγμα ἡγεῖσθαι, 80 ἰ]αῦ ἁρπαγμὸς ση] αἰση][γ “ἃ ρτίσο;. 
έᾳα ἰτοαδιγο μη ὑπ 6 ]οσῖσοαὶἱ οοππεχίοη πο πο οοποχὺ Ῥοίογο απᾶ δου 
ἴθ. βὐγὶοῦΙΥ Ῥτοβοινγοά: “ΒΘ ΠἨππιρίο ἃ8 ΟἨτῖδύ Ίνας Ἠαπαρ]ο: ο, ποιρ]ι 
οχ βέϊησ Ῥοΐογο ὑῃ9 ποτ]άβ ἵπ πο {οσπι οὗ αοάᾶ, ἀῑά ποὺ ὑγοαὺ Ἠΐβ ευ παΠὔγ 
πι ἄοά αἲ ἃ 21176, ἃ ἴγθαβατο {ο Ῥο ϱγοσά11γ οἰαίο]οά απᾶ οδύοπίαθΙοιδΙγ 
ἀἱβρ]αγοά : οἩ. {π6 οοπίγατγ ΗΘ τοδίρπεᾶ ἴμο σ]οτίος οἵ Ἠθανοῃ. ΤῊΘ οπΙγ 
οῬ]θοθίοη {ο {5 τοπάετῖης, ἴμο {0ΥΠ1 ἁρπαγμὸς ἴῃ Ῥίαος οὗ ἅρπαγμα, 188. 
Ῥουεπ οοηβϊάοτοᾷ ἵη ὑπο ποῖεΒ. 
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Τις 15 ὑπ6 οΟΠΊΠπΊΟΠ απᾶά Ἱπάροά αἰπιοβῦ απγογρα] Ιπίεγργούαῦίοη οὗ ἐἶιο ΤῊΘ βθῆ59 

ἄνθεῖς {αῇ1ιουβ, πὸ που] Ίιανο {1ο πιοβί Πγα]γ βοΠ5ο οὗ {πο τοαιϊγοιιεπίς Σἀορίεά Ὦ 
οὗ ἴἶιο Ἰαησπαρθ, ο 16 15. εγἰάεη{Ιγ {α]κεηπ ἴῃ πο ϱαγ]οδύ Ραββασο ΠΡ. 16 ον 
ἵς αποἰοά, ἵπ ἴμπο Ἡρϊφί]ο οἵ ἐμῇ ΟΠύΚΟΠΕΒ οἱ ἄασι, (ΕαβοὈ. 4. 1. ν. 2), : 
Ψηθγο Ῥγαϊβίης ἴ]ιο Βα ΠΥ οἳ ἔἶιο πιατίγΥς ὑΠ6Υ 587 ἐπὶ τοσοῦτον ζηλωταὶ 05 31οῃθβ 
καὶ μιμηταὶ Χριστοῦ ἐγένοντο, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν οι 
ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ονἰάθπί]γ Οπ]κίης ὑ]5 οἶαπδο {ο οοη{αίἩ ἴῃ 1056] ἃ 
βίαίοπιοπί οἱ ΗΒ οοπάθβοθηΒΙίοη. 3ο ΟΒΙάΕΝ ϱἸδεαχ]γ {ακος 160: 2) «οαππ. ΟτίΡεῃ. 
γΙ. ὃ 37 (1Υ. Ὁ. 156 ϱ) µέχρι θανάτου καταβαίνειν ὑπὲρ ἀσεβῶν, οὐχ ἁρπαγμὸν 
ἡγούμενον τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, καὶ κενοῦν ἑαυτὸν κ.τ.λ.; ἴπ Ἰ{αέέλ, «οπιπο. 56’. 
(απ. Ρ. 916 ϱ) 'Ύετο {6815 ποπ ταρίπαπα αγ Ὀ]ίγαία5 ο5ῦ 9559 59 ορᾳπα]επα 1)60, 
οὗ ΠΟ ΒΕΠΙΘΙ βοά {γοαιαπίθγ Ῥτο οπηπῖραβ βδϊρβιιπα ἨαπανΙϱ” ς ο {τογο. 
γ. ὃ 2 (1Υ. Ρ. 553 Α) ́ Νοο ταρῖπαπι ἀποὺ 559 86 ο,4πα]αοπι Π 60, Ίιος οϑῦ, ΠΟΠ. 
Β101 πιασπί αι] ἀοραίοῦ ααοᾶ 1ρ5ο απἰάθπι ορᾳπα]ίς Όσο οὐ πὰ} ο1Πὰ 
ραΐτο 8ι0᾽; 10. κ. ὃ 7 (τν. Ρ. 672 ο) “ΟΙτ]δύας ποη βἰρί Ῥ]αοςΠ8 ηθο ταρίπατα 
ΤΟΙ ΓΔΒ 9359 56 «ᾳπαἶοπι 1)60 5οπιοβίρΒαΠα οχἰπαπϊγ10. Ρο ἴοο ΜΕΤΠΟΡΙΟΒ; Μεἰμοᾶίας. 

27ΡαΦΙΑ. Ὁ. 105 (81η) αὐτὸς ὁ Κύριος, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, τιμῶν αὐτὸ [τὸ 
μαρτύριον] ἐμαρτύρησεν, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγησάμενος τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἵνα καὶ 
τούτῳ τὸν ἄνθρωπον τῷ χαρίσματι εἰς ὃν κατέβη στέψη. 3ο αφαῖηῃ Ἐσβεβτυς Ἠπςουία». 
αηπαδίακοαΡΙΥ; οί. γορῆ. 111. 4 ἐγενήθη πένης, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγούμενος 
τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ταπεινῶν κ.τ.λ.; Τἰσοῖθ5. Τσο, Ἱ. 13 (ρ. 57) 
προὔπάρχων, θεότητι πατρικῆς δόξης τετιμημένος" οὐ μὴν ἁρπαγμὸν ἡγούμενος 
τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ ἑαυτὸν δ᾽ οὖν κενώσας κ.τ.λ.; ΟΟΠΡ. 10. 1. 29 (ρ. 94). 80 
48ο ΤΗΕΟΡΟΕΕ 085 ΜοΡΡῦΕβτΙΑ (ΒΏαβραῃ. Μααν. ΟΡ. νι. Ρ. 488 Β εἆ. Μίσηϱ) Τ]οοᾶοτο. 
«Νοηῦ πιασπαῖα τορπιζαν]ῦ Π]απι 4 πο. αἆ Ώοθυπι οϑῦ ορια Πίαίθπι οὖ οἶαῦις ἴῃ 
5.8, Ρογπιαπβδίῦ ἀϊση]ναία, 564 πιασδ ρτο αογαπα αὐ! αὔθ ργορε]θοῖί Παπ ϊ]ίογα 
εὐο.; ἃπὰ α[οι Ἠΐπι ΤΗΕΟΡΟΕΕΤ, ἱπίετρτεθίηρ {]ιθ ραβδασο, τὴν πρὸς τὸν πα- Τηεοᾶο- 
τέρα ἰσότητα ἔχων οὐ μέγα τοῦτο ὑπέλαβε. 80 ἨΙΟΣΘΟΥΟΥ ἔ]ιο ΏΡΕὉΡΟ-ΑΤΗΑΝΑ- 1εἴ. 
βατ ΖΙοπι. ἄν δόμα. (Αἰνλη. ΟΡ. τε. Ρ. 49 ο. Ἐοποῦ.) χρισθεὶς δὲ ὁ Δαυεὶδ εἰς Ἆτι ο 
βασιλέα οὐχ ἅμα ἥρπασε τὴν βασιλείαν ἀλλ᾽ ἠνείχετο πολλοῖς χρόνοις δου- εἴπ. 
λεύων τῷ Σαούλ᾽ καὶ ὁ σωτὴρ ἡμῶν γεννηθεὶς βασιλεὺς πρὸ τῶν αἰώνων...ἠνεί- 
χετο, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ κ.τ.λ. ὅ0 ἴῃ κο ΠΙΩΠΏΟΘΥ 
ἸΒΙΡΟΒΒ ΟΕ ῬΕΠΌΒΙΟΜ ρίδέ. ἵν. 22 εἰ ἕρμαιον ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσον οὐκ ἂν Τοϊᾷοτο οὗ 
ἑαυτὸν ἐταπείνωσεν...δοῦλος μὲν γὰρ καὶ ἐλευθερωθεὶς καὶ υἱοθεσίᾳ τιμηθεὶς ἅτε ῬΘΙαδίατα, 
ἅρπαγμα ἢ εὕρημα τὴν ἀξίαν ἡγησάμενος οὐδ᾽ ἂν ὑποσταίη οἰκετικὸν ἔργον 
ἀνύσαι' ὁ δὲ γνήσιος υἱὸς κιτλ.; απᾶ ΟΥΗΠ, ΟΕ ΑΙΠΕΧΑΝΡΗΙΑ ο. «7ιῖ. νἱ Οντὶ] οὗ 
(ντ. Ρ. 195 οἆ. Αιρογί.) ὁ μὲν γὰρ τῶν ὅλων σωτὴρ καὶ Κύριος, καίτοι μετὸν ΑΙΕΧ- 
αὐτῷ τὸ ἐν μορφῇ καὶ ἰσότητι τῇ κατὰ πᾶν ὁτιοῦν ὁρᾶσθαι πρὸς τὸν πατέρα διηάτϊα, 
καὶ τοῖς τῆς θεότητος ἐναβρύνεσθαι θάκοις, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο κ.τ.λ. 
(σθῦο {ῃ6 καίτοι 15 ἀοοϊκίνο). [ἢ δἀάαϊύϊοι 6ο {118 Ῥοβιυνθ ὑθϑυϊ ΠΟ Υ ἰὐ 
βποι]ά Ῥο πούϊορα, ὑπαὺ (λγοισ]οιῦ {ΠΗ Ιπιρογίαπύ οοΏ{γΟΥΘΥΡΒΙΘΒ οἵ ὑπ Γουτί]ι 
οπά ΕΠ οοπύατίθς 16 ἆοθ5 ποῦ 566) 9Π06 {ο αγο οοσιγγοᾷ {ο αΠΥ ἄγοθε]ς 
{ἱ]οχ 0ο Ῥραῦ Γογπατᾶ πιο οἴ]λου οχρ]απαθίοη οἵ ο Ῥαββασο, {λοαρΏ 50 
ΘΙ ΠΟΙΟΥ͂ {αγοιταβ]ο {ο ὑπ οὐὐμποάοχ Ρο]ϊοΓῖ, 

1 Τὸ 156 ποὺ οἶοαγ π]ιαῦ Ιπίογριοία- ἥρπασε γάρ, φησίν, οὐκ ἔλαβε τὸ ἴσον 
Ποπ πας δαορίοα Ὀγ Ῥιάγπιας οὗ ΑΙοχ- εἶναι τῇ φύσει τῷ Θεῴῷ καὶ πατρί" καὶ 
απᾶτία ἄε Τγΐπ. 1. α6 (Ρ. 73), Τί τῆς δὴ ὁ μὴ ὑπ᾽ ἄλλου κενωθεὶς ἑαυτὸν δὲ 
ἰσότητος ταύτης εὑρίσκεται ἄνισον; οὐχ κενώσας αὐθέντην δεσπότην ὁμοῦ καὶ 
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ΕΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΡΗΙΙΙΡΕΙΑΝΡ. 

ΝΟΥ 18 ἐ]ιο Ιπεγρτοίαίοη {ὰβ 6οΠοΓΑΙΙΥ αἀορθοά Ὦγ ΟΥ̓ τυ 6 185 ΟΟΙ- 
ῃποά {ο ἴ]ιθπι 1ΟΠΘ. ΒΟΠΙ9 οὗ {μθ πιοδύ αοιῦθ πᾶ ]εαιπεά οἵ {πο 1αὐϊη 
{α{Ἠογβ οσρ]αίπ 16 ἵπ ὑΠ 6 5816 Ὑ8Υ͂. 
ΤῊ Ρεγ]αρθ ἩἨτΙιληΥ ΟΕ ΡΟΙΠΙΕΗΒ ὦὧο Τγῖπ. Υἱϊῖ. 45 (Π. Ρ. 246 εᾱ. 

Ῥοπεά.) ΄ Νοπ βἱρῖ γαρίθηΒ 6556 59 520 πα1θΠ1 Ώθο, αἆ ββοερ6ίοπ6Πα 86 ΓΟΓΠΙΘΡ 
βογγ!]ἱ5 ρε; ορεάἰεπίῖαπι οσἰπαη]γἶθ...ΠΟΠ {8Π16Π ΘΔ ]6 πὶ 5ο Ώ6ο ΡοΥ ταρί- 
Π8Π1 οκἰδπιαης απαπινίς ἵπ {οΥΠ8 οἱ οὐ ορᾳ ια]! Ώθο Ρεσγ ῬΏουπι 608 ϱἱς- 
πα ΙΒ :οχδίατοῦ1’; απᾶ ΠΙΟΤΥΘ ΟἸΘΑΙΥ ΦΈΒΚΟΜΕ αὐ Ἠεᾶίῦ. Ο. ο (Ερὶβί. 129, 1. 
Ρ. 537) «Ῥτο αυϊρὰβ ποι ταρίπαπα ατΏϊίταίαβ οβῦ 56 6550 80 πα]επι 60 βοἆ 
βοπιθίρβυτη οσἰπαπϊνΙϐ) ; 860 8180 Ἠϊ5 ποίθβ οἩ (δ). 1. 12, νυ. 14”. 

1η οοπΙρασΊης ὕμ680 πο ἱπίεγργθίαὔίοηΒ, 16 101} Ὦο βθοη ὑμαῦ π]Ώῖ]ο ἐπ 
ΓΟΥΠ1ΘΥ ἨΙ8ΚΘ68 οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο ἃ οοηΜΙΠΙΘίοη απᾶ οχκραηβίοἩ οὗ {]ιθ 
1άθα αἰγθαᾶγ οοπίαϊηθεᾶ ἴῃ ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, “ΗΘ οχὶςείθά ἴῃ {Π6 {ογπα 
οὗ ἀοἀἆ απ 80 ἀἱᾶ ποῦ ὑμίηῖκ 16 αβατραίίοη {ο Ὦο ο πα] πΙζ ἀοά”; {πὸ 
Ἰαζέθν ἰἐχγθαῦς ο πογάβ 88. Ἱπγο]νίπσ ἃ οοπίταβύ {ο {18 1468, “ΗΘ οσχὶβιοὰ 
ἵπ {πο {ογπι οἵ αοα διέ πιουογἰ]εζθδ αἰὰ ποῦ θαΡΕΣΙΥ αβθετύ Ηϊς οᾳπα)1γ 
ἢ αοά. Τη Ἰοτύ ἐ]θ πο Ιπογργθίαδίοπβ οὗ ο οἶαιδθ, ἃ8. 1 Ἰατο βαϊὰ 
Ῥοΐογθ, 8.6 ἀἰτοοῦ]γ Ορροβϑά, παβπιαςἩ 85 ὕΠ 6 0ΠΘ ΘΧΡΥΘΑΒΘ5 ΟἿ 1ιογά5 48567- 
ἔΐογι, ἴπο οἴλιθυ ΗΪ5 σϑϑϑίονι, οἵ 61ο τὶσΏί5 ρουίαϊηΐηρ {ο Η 5 ἀῑνίπο πια]θβίγ. 

Απάᾶ Ῥείπθεη ὑμιθ80 (πο οκρ]απαδίοηβ-- ο οπθ πο ἱπύθυργοίβ ἁρπαγ- 
μὸν Ὦ} ἀδικίαν, ἀμ {ο οἴλαι πο, Ἱποτρταίς Ὁ ὮΥ ἕρμαιον---Ο οἹοῖοο 
πιαςδῦ Ὀ6 πιαάθ, Α. παϊάᾶ]ο Ἱπέγρτοίαδίοη ΠΟ σοῦ Υ18 πιαϊπίαϊποᾶ Ὦγ 
δύ ΟἨχγβοδίοπι, απᾶά Ἠαβ Ῥεεπ αἀορίθά πθἩ ΤΟΥ͂Θ οΥ 1685 ἀῑδίλποίποςα Ὦγ 
οί16ΥΑ, θβροοἰα]]γ ἵπ χοσσπῦ {πιθβ. [Ὁ 4σΥθΘ8 ΥΘΙΥ ΠΘαΙΥ π]ζ] ιο Εγεί 1η 
ἴ]θ.5εΏβο αβεἰσηθά {ο ἁρπαγμός, απᾶ γεῦ ΔΡΡΥΌΔΟΙΘΒ {ο {πο βοοοπά 1π {θ 
σοπογα] ἀν οἳ ἴ]ιο οἸαιβο. “Βοίπρ' ἴῃ {ο {οτπι οἵ ἀοᾶ, Πο ἀῑά ποῦ ο0Π- 
εἰάθι ὑλαί ΗΘ πας Ῥἰαπάρτίης, π]επ ο εἰαϊπιοᾶ οαπαΠῦγ νι ἀοά. Ηὸ 
ἀἰά ποὺ ἐλογοίογο Ἰοο]ς προη Ηῖ9 ἀϊνίπο ῬγογοσαβίγθΒ ἃ8 ἃ Ῥοοῦγ οὗ π]ῖο]ι 
Ἡο {θαγοᾶ {ο Ὦο ἀερε]γοᾶ απᾶ πο] ὑπογυίου 16 Ίγα5 ΠΘΟΘΒΡΑΤΥ {ο ϱααγά 
16α]οιξ]γ. Ἠο τεϊσηοᾶ ποῦ 88 ἃ ὑγταπύ Ὀαῦ αφ ἃ ]απ{α] βοτετεῖση. Ηθ οοι]ά 
ἰιοτοίοχο ἀῑνοξῦ Ἱήπηδο] οὗ {π6 ουπατά αρ]οπάσιγβ οἳ ΗΪΒ ταπ]ς ν(ποαῦ 
ΤΟΣ 

ΑΒ απ ἱπάϊγθοὺ ἀοοϊτῖπα] ἱπίθγθποθ ἔγοπὶ ὑπ 6 Ῥαββασο, ὑ15 δοοοιηῦ 18 
αἀπιὶρείρ]θ; Ῥαΐ ἃ5 ἃ ἀϊγϑοῦ οχρ]απαθίοη οἵ 105 Ῥεασίηρ, 16 18 {απ]0γ Ὀδοαιαςο 
16 αΩπᾷεγκίαπᾶς ἐοο ιο], τοφΙσίης Ππ]κς ο Ῥο 5αρρ]ϊθά π]]ο]ι ἴπο οοη- 
ποχίοη ἆἀοθθ ποὺ βαρσθ8εύ απἀ πο, Ππίθιγαρυ ἴπο βθᾳπθποθ οὗ ἰμοιςηῦ, 

ἀΐδιον ἑαυτὸν ἀπέδειξεν : οΟΠ1Ρ. ἐδ. 111. 17 
(ρ. 377). Το εκρτθββῖοΏη οὐχ ἥρπασε 
ΠΟΎΘΥΘΙ 5668 6ο Ῥοϊηὖ {ο η 1Π/{ΕΓΤΙ6- 
ἀϊαίθἱπ{ετρτοία61οη Ηκθίηθοπο αἄορίεά 
Ὦγ ΟΠσγβοβίοΠπι, 48 Ρἶτεη ἵπ πο θεχῦ. 
Κοϊμίπρ οδπ Ὦο Ιπ[οττοᾶ ἔτοπα {89 18}- 
6ααρο οὗ Βὲ Βα5ί] αἄυ. Ἰωποπι. ἵν. 
(1. Ῥ. 204 Ε, 205 Α), ΟΥ Ίοπα ήτο. 
5. Βα. Ρ. 158 (Ἀ98]6). 

1 Ὑοῦ ἴῃ αποίϊΏθί Ῥ8ββ8ρθ ο. Οοηβὶ. 
Ίπιρεγ. ὃ το (1. Ὁ. 577) Ἡθ 5808, ΄Νοη τα- 
τὶ αποᾶ οταίῦ ΟΠ τ βϑύαβ, πΏϊοἩ Ῥοϊηίς {ο 
[86 οἴΠθγ 56:80 οὗ ἁρπαγμός. ἘΘΤΙΒΡΒ 
μα, 18 ΟἨχγβοδίοπα, αἀορίθᾶ ἃ πι]άᾷ]ο 

1η{θτρτείαβίοη οοπηῬίηϊησ Σθβίατος οἱ 
Ῥοΐίῃ. 

3 ΠῊϊ5 15. ῬΤΟΌΔΌΪΥ {Π6 σἱθνν 8150 οὗ 
Ὑιοἱοτίητβ 1η Ἠ15 οΟΙΩΠΙΘΠ{ΑΤΥ ΟἹ {1θ 
Ῥα8868Ρθ, ΄Έπχρο πππο Ῥαπ]ας, Νο, ἵπ- 
ααἰῤ, ΟἨτ]ςίας ταρίηατα ογθᾶΙᾶ1δ, 1ᾷ δέ, 
Ἡουο 5101 νιηᾶϊοανιῖ, ἱβηίαπι Ἠ8ῦοτο 
νο]ιά{ αὖ Τοττηα οϊ οβςεῖ, βοᾶ οἴίαπι 59 
ἵρβαπα οχἰπαη]νΙς εἰο.; Ῥαὺ Ἠϊβ 18}- 
68606 18 ποὺ ἀϊβύϊποι, 83.666 αραῖη Η15 
ἰτοβίϊβο ο. Αγύΐωπι 1. ο, ἀα]]απᾶ Βἰδί. 
γε. Ραϊτ. ντ. Ὁ. 155. 

8. ΟΡ. ΧΙ. Ῥ. 245. 1 Ππᾶγο αὐτ]ιᾶροᾶ 
5 οχκρ]απΒ{ΙΟἨ. 
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ΑΙἱ αἰπιϊ]αχ αὐὐοηιρὺβ {ο πιαάϊῖαίθ Ῥείποοπ {1θ υπο ορροβίπρ' οχρ]απαθίοης {111 
ἴῃ ἐλθ Β8Π16 αγ απά {επᾶά οΠΙΥ {ο οοη{αβθ {1ο Ιπίοχρτγοία{ίοη οὗ ὑπ Ῥαβρασο, 

ΟΕ ο πο οχκρ]απαῦίοηΒ ὑπ θη, Ῥεύπεοη πο οισ οἸοῖοῬ 168, ἐ]ιθ οοἩ- 
ἰεσί, α5 1 Ἰαγο ΒΜΟΙΠ, 8ΘΘΠΙΦ ΙπρεταβΙγε]γ {ο γθαιῖτθ ὕΠ6 βεοοπά; απά 1 
Δα ΠΟΥ οοαπό ΤῸ απγ(Ἠίπρ, ὑΠ6 1ἰδύ οὗ ΠαΠΙΟ5, ὮΥ πηηῖοΏ 16 15 πια]ηζαϊηοᾶ, 
φιβ]οἴοπ{]Υ τοξαϐο5 ἔλο «Ἠαγσο οἵ Ὀοίπο 6 Ιἰαῦ]ο {ο στανθ βαβρἰοἴοπ ὁπ {πθο]ο- 
σῖσα] στοιπᾶβ» 9 βποιπ]ά ἆο πηΙβεΙγ Ἰοπθτογ {ο οοηβϊἀάθυ 108 ἀοοτίπα] 
Ῥοασίηρ, ποιό τοίεγεηοθ {ο δα που ὑγ. 

ΝΟΥ͂ π]ηῖ]θ {1ο οἴ]μει οχρ]απαβίοη ἀϊγεοῦ]γ αββοτί οι Τιοτάβ ἀῑγ]πϊ(γ, Τηρο]ορῖ- 

{118 οοπ{6ββοά1γ ἆοθβ ποῦ. Ὑοῦ οἩ {Π6 οἴου παπᾶ {πο ἐλοο]οσίσα] ἀἱβογοπορ οαἱ Ὀοασίπα 
18 ΟΠΙΥ αρρατοηῦ, ου, ἴποιρ] πο πιῖββ {Πο ἀῑγοοί αββδογθῖοπ πὶ {818 Ῥαυ- ": ο. 
ὑϊου]αγ οἴαιβο, ο ἀοσἰτίπο 501}} τοπιαῖηΒ. Τῦ 18 Ἰπγο]γοᾶ ἴῃ ἴλο ρτοοθᾶάίπσ δε κασι 
ὙΟΙᾺΒ, {ος ὑπο “ ρτο-εχἰβίθιοθ ἴῃ {1ο {οτπι οἵ ἀοᾶ, ἃ8 γη] αρροαν 1 {πίη ο, 
ἔγοπι {ο ]α8ῦ ποίθ, ΠΊΘαΠΒ βιι βύδῃ ϊ}}}} 0118. Τύ 15. ΙπάΙγοοί]γ Πιηρ]θά ΠΙΟΥΘ- 
ΟΥ̓́ΘΥ πη {118 τοι} εἰαιδο {ακεηπ ἵπ οοππθχῖοη ΙΝ {ο οοπἰοχὀ. ΕῸΓΣ ΠΟΥ 
οοι]άἀ 16 Ῥο ἃ βίρτι οἵ πα] ἵπ ουχ Τιογᾶ πού {ο αββοῦῦ Ηἰβ δαυδ ὐΥ τ 1} 
αοα, 1 Ἠο νϑῖθ ποὺ αἰνίπθοὶ Ηον οὐ] 8.0 α οἰαίπι 6 οομϑίογρᾶ 
οὐμουνβθ ὑμδη αιγτοσαπῦ ἃπα Ὀ]ΔΒΡΠΘΙο5, 1 ΗΘ. πογο ΟΠΙΥ ἃ πη Ἡ δὺ 
ΟΠ γβοβύομηβ 1ηἰουργθύαθίοη ππαβῦ Ὀ6 τε]εοῖαά ας 1 Ὁ] ἃπᾶ οοηξδιβοά, 118 
α’ριπιεηπύ αὖ Ἰοαβὺ 15 νὰ Πα ; “ΝῸ οπθ ψ]βῃϊπρ {ο οκ]λοτὲ {ο Ἰαπαϊ]1ϐγ βαγ», 
ΒΘ Παπηρ]θ απᾶ ὑΠ 1 η}κ 1685 οὗ γοαγβο]{ ἔ]απ οἳ ΟΥ ΟΟΠΙΡΘΘΙΒ (ἔλαττον φρόνει 
τῶν ὁμοτίμων), {οΥ Β ἢ; απᾶ 510}} ἃ Ρ6ΓΒΟΠ Ῥοίηπρ ἃ βἼαγο ἀἰα ποὺ βοὺῦ ΠϊπιβεϊΕ 
πρ ἃραϊπβὺ Ἠ]5 τηδϑύθι ; {]εγείοτο ἱπηίαίθ Ἠϊπι. Ναγ, οπθ πηϊρ ὖ ταρ]γ, ΠΘΥΘ 
1 ἃ αιθβθοπ ποὺ οὗ παπα, Ῥαό οἵ Ἱη{αὔπαδΙοΏ (ἀπονοίας)} “Τῦ ἵδ πο 
ἨαπαΗγ {οΥ ο Ἱπ[ετίου ποὺ 6ο βεύ ἨΠηβε]{ πρ ασαϊηδύ Ἠΐς βαρετίογ; «ΙΙ 
Ρεῖης ἃ τᾶ, Ἡο παδ]Ώοᾶά {ο {εοί οἵ ππεη, Ἠοθ ἀῑά ποῦ επιρίγ, ἀῑά πού 
Ἰπαπιρ]ο Ἠπιβα]; 1 Ῥεΐησ ἃ ΊἸπαπ, ΗΘ ἀῑά ποῦ ϱταβρ αὖ θαυ! πι αοά, 
Ἠο ἀἆθεβεΙγθβ πο ΡΥαἱ591.) 

Οπο πο τοΓΙΒΘΒ {ο οἰαῖπι βοπιο οπτῖαβ]ο Ῥιγί]θρο πΠαΥ Ῥο ἱπῆποπορα ὮΥ Τι ἄορᾳ ποῖ 
οἶί]ιου οὗ Όππο ΠΙοῦίνθβ, Ὦγ ἃ {θε]ῖησ οἵ Ἠιαπα{γ ΟΥ̓ ὮΥ ἃ 56η86 οἳ Ἰπβίϊσθ, ἔπτοιτ Ἠπ- 
αοοοτάϊπσ α8 ο Ἠαβ ος Ἠας ποῦ ἃ τὶρ]ῦ {ο ἰλῖβ Ρτϊν]]ορο. 1986 πΊιο ΠΟ] ταδηϊία- 
Ἠαπιαπϊξαγίαη γίθυγα οὗ {π6 Ῥοχβοι οἵ ΟἨτῖβ ποοθββατ]γ {ακο {ο Ιαὐίον 1183 ΥΙΟΥ. 
νῖθιυ οὗ ὑμ6 πιοίῖνθ ἵπ {λῖβ Ιπβίαποθ, ΤῊΘ δα! πα ἀοἀ, ἴΠογ ατσιιο, 
γγὰ8 ποῦ αβθοτίοᾶ, Ῥδσαιιβο 16 που] Ἠαγο Ὀθεῃ απ αοῦ οὗ πβαγραθίοη {ο 40 80. 
Το ὑπ18 νῖαιν 16 πιαγ ΓαΙΤΙΥ Ῥο οῬ]οοίθά, ὑλαῦ 16 οΥοτ]οοΚβ {1ο ἴταο αἲσπί- 
βοῦποο οὗ ἁρπαγμὸν (ἅρπαγμα) ἡγεῖσθαι, πηϊο] ἃ8 ἃ τεοοσηϊδθά Ῥηγαβο 18 
οαυϊγαϊοηῦ {0 ἕρμαιον ἡγεῖσθαι ἀπ {Ἰιογείογθ ΥΘ{ΟΥΒ 6ο ὑΠ6 ἀεεῖγαδίεπιεβο οἵ {πο 
Ῥοββθβδίοη Οὐ δοαιυ δι υΐϊοη. Βαῤ 15 ἔαύα] οοπαθιηπδίϊοῃ 18 {Πι|8, ὑπαῦ 1 ἐγθαΐβ 
ἴλο οἶαιςθ ας Ιδο]αίοά απᾶ ἰα]κοἈ πο αοοοαπύό οἵ ἴπο οοηίθχύ. ΤῈ αοί ϱχ- 
Ῥγοθββθά ὮΥ οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο 8 Ὀτουσὺ {ουγατά 38 ΑΠ ΘΧΑΠΙΡΙΟ οὗ 
Ἠαπη 1 {γ, ἀπ οΆη ΟΠΙΥ Ὦο τοραγάθᾶα ἃ8 800}, Ἡ ἐ]ο οχΡγΕβΕΙΟΠ τὸ εἶναι ἴσα 
Θεῷ τοἴοι {ο τὶσ]ίς μοι 16 γγαβ η αοὐ οὗ οοπἀθβοθηΒίοη {ο γγαῖγθ”. 

1 ΟΡ. χι. ῬΡ. 236, 237, 247. Ἰοο]κ προηπ Ἠϊβ Ῥεΐηρ οἳ απ οαπα]{τ 
3 0πο οἴ]οτγ Ἱπίετρχγείαδίοη ρα {ο- τ ἀοᾶ, 88 ἃ ΠΙΘΑΠΒ οἱ βε]{-επτίς]ι- 

ναι Ὦγ τθοθΏηῇ ΟΟΠΙΠΙΘΩ{Β{ΟΥΡ ἆθβ6ΙΥθ6β τηθηΐ.᾽ Τη ΑΠΡΠΟΙ {ο {86 πιθοηαηῖσα] ΟὉ- 
ΑἰἰθηίΙοΏ. Μοσοτ ({οἱ]οποᾶ Ὦγ Ώθαπ ᾖἸθοίοτ πτρθᾶ αραϊπβῦ {Πῖβ 561η86, {παί 8 
Αοτᾶ), ἀθβίτοαπς οὗ αἰτίηᾳ ἁρπαγμὸν Βίαίθ (τὸ εἶναι) οπηποῦ Ὦθ τερατᾶεᾶ 88 Απ 

“1119 αοάνθ 56Π5Θ πνἩ]ο]ι 15 ἐθτπαϊπαίίοη  ΔοδΟΠ (ἁρπαγμὸν), ἨΘ 1501} αρρεα]β {ο 
βαρρο5ί5, ἐγαηρβ]αίος {Πο πονάς, «ιά πο 1 Τίπι. Υἱ, 6 νομιζύντων πορισμὸν εἶναι 
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Φρροβοᾶ - 
ΥΘΙΘΤΘΊΏΟΘ 
{ο ΒΟ. 1η 
{μ6 Ἡρί- 
5.16 1561} 

απᾶ η ἢ 
Ῥο]σοα1Ρ. 

Ῥτορα)ί- 
11165 6οἩ- 
β]ᾷοτεί. 

ΒΕΡΙΡΤΙΡΒ το ΤῊΝ ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΡΕ. 

}οδέ Πρίςί]ες {ο ἐο Ι Μρρίαης 3 

Τὺ Ἰιας Όου" ππαἰηζαϊπθᾶ ὮΥ 8οΠ16, ὑμαῦ ἃ Ῥαββασο ἴῃ ἔιο Ἐρίσε]θ {ο ἔῑιο 
Ῥπηρρίαης Ιπιρ]θς ἃ Ποτθ ΟΥ 1658 βιβύαἰηθά «ογγοβροηάθπορ Ῥούπθει 
ού Ρατ] απᾶ Ἡ]5 οοητοτίς, 580 {λπαί ἴμο οσἰαπύ Ιείίεγ 15. οη]γ ἃ εἶπσ]θ Ππ]ς ἴῃ 
α 1οης οαῖπ. Το πτθθ ιο εαπιθ {1πρ8; βαὖ5 δὺ Ῥαπ], {ο η1θ 15 .ποῦ Ιτ]- 
ΒΟΠ16, πηϊιο {οΥ Τοι 16 15 βαΐθ Τ]ο τείογοπςο, 1ὲ ἵδ αγοθᾶ, οαηποῦ Ῥο ϱκ- 
Ρ]αϊποᾶ ἔτγοπι ὑπ ορ] 1986], βίποθ 16 ἆοθβ ποὺ ΒΌΡΡΙΥ αηΥ ὑορίο πο ἢ 
βαὐϊδῇος ἴ]ιο ύπο οοπάΙθΙοἩ5, οἵ οοσυσγίης ἴῃ πο Ιπιπιθάϊαίο οοη{ζεχέ, απᾷ οὗ 
Ροΐπρ τεροαίοᾶ οἱβεπΊιογο ἴῃ {Π6 «οαχςθ οἱ {1ο Ιε[ίον. 

ΜΟΥΘΟΥΕΥ πο Ιπΐεγεποο μας βαρσεβδίεᾶ 15 λοιρ]λύ {ο ο «οοπβγπιεᾶ 7 απ 
α]]αδῖοη ἴῃ ὑπ6 Ερϊδί]θ οἵ Ῥο]γεατρ. της {ο ὕπ656 β4Π1θ ΕΙΗΙΠρρίαπΒ, 1ο 
Β478 (δ 3); ΄Νοϊίμοσ 1 ΠΟΥ αποῦἩογ ΠΚΘ πὴ ο. αἰναῖη {ο ιο γήβδάοπα οἵ {μθ 
Ρ]οββοἆ απἀ ρ]οτίοις Ῥαπ]; πιο οοπηίηπσ 4πιοησ γοι απο ιο ποτά οἵ 
ὑγαύῃ αοοαγαῦθΙγ απά ΒΌΓΘΙΥ Ῥοΐογο 6ο τηθῃ οἵ ὑπαῦ ἆαγ; ὙΠῸ αἶδο ]οη 
αὈβοηπύ Ὑγγοῦς Ιεῦίειβ (ἐπιστολάς) ὕο γοα, Ἱπίο πγΠ]ολ 1 γο 5εαγο] Υθ οὶ Ῥο 
υαηάσος τρ απίο ὑπ {α1{(Ἡ ϱΊγαι {ο τοι 

Ασαἰπβῦ {818 τίοἩ πο ορ]θοδίοπ ο.Ἡ Ὦο6 ἔακοῃ {0πΠ1 ὑμ6 ργοβαΡβΙΠάθΒ οὗ 
ἴμο ϱ.5θ. Όπ {ο οοηίτασΥ 1ὖ 15. οη]γ γοακοπαβ]θ {ο ΑΊΙΡΡΟΡΘ, ὑπαὺ ἆπτῖηρ {πο 
6η ΟΥ εΙεγοη ΥθαΥΒ συ] 0) εἰαρςοᾶ Ῥεύποει ὑπ αροο] οἱ υμαῖγ οοπγΥοΓΒΙΟἨ 
απά Όμο ἁαίο οἵ Όμίβ ορϊςί]θ, ιο Αγροβίο, βυϑὺ οτοεγβοπίπο ἢ Ίου απἆ 
ΟΥ̓́ ῬΓοπαρί {ο βοἴπο ἴἶο Ῥαβείπς ορροτύαπΙζγ, σου Ἠαγο ππ]ίεη ποῦ 
0166 ΟΥ ὑγγίοο ΟΠΙΥ {ο οοπΥοτίβ γη τ ἩΠοΙα Ἠΐ8 το]ωίοηβ ποχο 50 6ἶοβο απ 
εεούοπαΐίο. Απά--ἴο οοπβἰάςν ὑπ Ὀτοαάςς απρβύϊοη---ἰ πο οχίεηᾶά οἱΥ 
1Ἴησο οὗ νἱονν Ῥογοπά ἴ]ιο ΡΙΠΙΡρίαΠΒ {ο 16 ΠΙαΠΥ ΟἿ 65 οἵ Πῖ5 {οιπάίπς, 
1 γνο ὕαϊκθ 1Π6ο αοοοπηῦ ποὺ ὑπ 686 {6η 65 οπ]γ Ὀαὺ 6 πγπο]ο ρϑυϊοα οἵ Ηἱ8 
ΤῊ ΒΒΙΟΠΑΥῪ 11{6, πο «απ Παγά1Υ τοβῖδῦ {116 Θοποϊ βίοι ὑμαῦ ἴῃ υπο ΘΡ᾿Β0168 οἱ οἵ 
Οπποπ θ Πᾶγθ οηΙγ ἃ Ῥραγζ-- Ρ6ΓΠαΡΒ ποῦ ἃ Υ6ΙΥ Ίαγσο ρατῖ---οἳ ὑπ6 νιο]ο 
οουγοβροπάσπορ οἵ ιο ΑΡροβί]ο ολοι γη θ]ι οἨαγο]ιθβ ΟΥ̓́Τ ἢ Ιπάἰνίάπα]ς, 

Βαῦ, 1ξ ἐ]λογο Ὀ6 αΠΥ τε]αοίαπορ {ο αἰου ὑμαῦ ὑπ6 Ιαν οὗ απ Ἱηβρίγεά 
ΑΡοςί]ο οουὰ Ἠαγθ Ῥοεπ ρου θα {ο Ῥου 8, ἃ πιοπιεπύ 5 ὑποισ]ιῦ Μ1}] ἆϊδ- 
αἱραίο ἴ]ο βογαρ]ο. ΑΠΥ {Πδοτγ οἱ ΠπβρίγαίΙοη, το σου Ῥο οοπβϊεθεπύ 
γηθὮ Ἠϊθύοτίσα] {αοῦ, πχαδέ Ηπά ἃ Ῥ]αςϱ {οΥ ὑ1Π18 ΒαΓΡοβΙΜΙοΠ. Τὺ 15 ἴταο ο 
Ἠ πα ὙΠῸ ΄βραίΚθ ἃ5. ΏΘΥΘΥ ΤΠΑΠ βρακο, ὑμαῦ 1 αἱ ἨΠ5 πονάς δα Ῥθεπ ΡΥθ- 
βοχνοᾶ, ΄ἴλο νου] 1056] οοα]ά ποῦ οοπἑαϊη λα ῬοοΚβ ὑμαῦ Βῃου]α Ῥο ντ] ὑζεη. 
Ὑοῦ ΠΙβ τοοοχγάθά ΒΥ ΡΒ πιαΥ Ὀ6 τονά {ιγοασ] 1Π ἃ ΤοΙΥ {6η Ποιγβ. Απά 

τὴν εὐσέβειαν, ὪΝΠὶοἩ Ῥτθδεηῦβ η οσαοῦ 
ρατα]]οὶ {πι 815 τοβρεοῦ. ΤΗΙΒ 1Π{6ΥΡΙ6- 
ἰαΐζίοη Βαϊ πο οοπ{οσύ του {α1τ]Σ, Ὀπύ 
10 8ΘΘΠΙ5 {οπ1θ ο "6 βοπηθπηαύ βἰταϊηθᾶ; 
δᾶ {πο {αοῦ ὑπαῦ ἅρπαγμα ἡγεῖσθαι 
(ποιεῖσθαι) 15 8 ΟΟΠΙΠΙΟΏ ῬΏΤΘΒΘ ΤηΘΔΠ- 
1ης “ἴο ργΙπο ΠϊσΗ]Σ, {ο ψεΙοοπιθ ΘΑΡΕΤΙΣ,᾽ 
οηΠᾶ ἴ]ιαῦ ἁρπαγμὸν ἡγεῖσθαι (ποιεῖσθαι), 
ὙΘΥΘΥΘΥ εἶδο 15 οοσοἩτς, ας 4150 0815 

ΒΟΏ56, ποπ]ά αρρθατ ο Ὀ6 ἀεοῖβδίτο. 
ῬΜογοτ Ιπᾷεθά αἰ{οπχρίβ {ο {οχος Ἠ15 ο’ 

τηθαηῖης ΟΝ ἁρπαγμον ἵη [Π ρα5β8Ρο οὗ 
ΟΥ̓], (6 44ο9Υ. τ. Ῥ. 25, αποῦθᾶ αΏοτο 
((ὰ πο ποίθβ, Ῥ. 111); Ῥαῦ ππαεη {818 
ντ]τεχ, ΒΡ δκίηρ οἱ Τιοῦ’β τεηοπα] οὗ [89 
οὔΐετ οὗ ποβριύϑῦν 6 ἀεομποᾶ ὉΥ 
{8:6 δῆ 615, ἄθροτῖρες {815 ἱτη ρου 1 

Ὦ} οὐχ ἁρπαγμὸν τὴν παραίτησιν ἐποιεῖτο, 
16 15 ἀἸ Πα] {ο οοποθίτο ὑμπαῦ [Π6 ρῃταδθ 
ϱαη Τη681) απγζμ]ηςσ 6156 Ῥαί “αἷᾶᾷ πού 
θασοτΙγ οἶοβο πΙζῃ, ἄῑα ποὺ ρ]αᾶ1σ πο]- 
οοπιθ {]ιεῖτ τα[αδα]. 



ἘΡΙΡΤΙΕ το τη ΡΗΙΗΕΡΕΙΑΝΡΕ, 

οἩ ὑμ6 στουπά οἵ ΠπβρίταὐίοὮ το ομηπούῦ ΔΒΒΌΓΘΑΙΪΥ οἰαίπι ΓῸΥ ὑμο Ιαῦΐοις οἳ 
{πὸ Αροβίϊο απ Ἱπππηηίϐγ {Γοπη 6ο Ταγασο5 οὗ πιο, π]ΏῖοἩ Ίνας ἀοπῖοά {ο 
ἴπο ποτάς οἵ ἐἶιο Βατίοιγ ἨΙπιβο], Τ]ο Πίοτα βοπῖρία” Ιπάφεά ἢδ5 ἃ ΠΥΤΙΘΥ 
ΠΟΙ οἩ 149. Βαῦ ἐ]ο ἀῑθοι]ϐγ οἳ πια] Πρ]γίηςσ οορίθΒ, ἴμο βἰτῖ[ο οἳ ρατίῖος 
γ]ζμίη ἐ]ιο ΟµατοἨ, απ ιο Ῥοτί]5 αββα]]πσ πο Ὀγούμετ]οοᾶ ἔγοπα τυϊυποιῦ, 
αγο βα/ΠοΙοπό {ο εχρ]αῖη {πο Ίος οὗ αηΥ ἀοοιππεπία ἴῃ {ιο δατ]εΥ ἃΡ 65. Απά 
{γοπα ὑπ παίατο οἵ {πο οα5ο ὑπο 1ϑυθουβ οἵ {ο Αροβύϊθβ οουἹὰ ποὺ Ἀαγο Ῥοσπ 
50 ΠΙΡΉΪΥ ρε]σεᾶ Ὦγ ὑπο οοπθπιροτατίθΒ, 88 ὮΥ Ἰα06εΥ σϑῃθγαύϊοηβ. ἩΒΟΟΥΥ 
οοπΏΣΙΗΒ {Πο βαρσσοβίίοη πο ΥΘΔΡΟΠ τη 68, ὑ]λαί ὉΠ 6 πΥτΙθΙΠΡΒ οἵ ἴμο Πτεί 
{θασ]ιθυς οὗ {μθ (οβΡ6] στον; ἴῃ Ιπρογίαπος, α8 ὗ]θ θοἶιο οἵ ὑμεῖν νοῖςο ἀῑθᾶ 
ΑΝΑΥ. Α Ιεθον {οι ἃ θαν {γ]οπᾶ 5 ἃ Ῥοου ςιραϊθαίο {οΥ {1θ {γεορ ΙΠίο- 
οπαπςσο οἵ οοπγεγραθίοη. Βαυῦ π]εη ο 18 {ακετ ΓΓΟΠΑ 8, πο ΚΠΟῪ ποῦ ΠΟΥ 
ἰο τα]ιο 8 οοτγθοβροπάσπορ ἨΙσΗΙΥ οποιισΏ 1, 
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Αὖὐ α]] ουθηίΒ ἱπάΙοαίΙοηΒ 49 ποῦ παπθϊηπσ οἳ οὔμοι Ἰοίίοις Ῥερῖάςς ἴ]ιοβο Τηᾷ1οα- 
το. Ἠαγθ Ὄοση Ῥρτθβογγοἁ {ον ο Ἱπβγασῦίοη οἵ πο Οµατομ. ΤῊΘ πο 61ος οἳ 
εμοτί Ερϊ5ύ]ο5 {ο ὕμο ΤΠοεββα]οπίαΏβ βίαπᾶ αἱοπο ἴῃ α Ῥογῖοᾶ πΠΙοἩ οσίοπάβ 
ογος αὖὺ Ιεαδύ ἰποπίγ γθατβ Ὀθίοτο απἆ α[ίοιτῖ. Ὑεῦ ἴῃ οπθ οἵ {μεδο {πο 

6585, ὙΠΟ οσσαγγοά ΄ἴπ ΘΥΘΙῪ ορἰβθ]ο) πγϊθίοη ὮΥ πὶ 3, ΒιοῇἨ ΑΠ ΘΧΡΥΘΡΒ- 
5105) πγου]ά Ὦο οοπο]ιβῖνο, εὔοη 1 απβαρροτίθά Ὦγ οὐμον αΠαβίοης, γ]]ο] 
βασσοβύ αὖ Ιοαςῦ {Π6 δαβρίοίοπ ὑλαῦ βογυογα] Ιαῦέοιβ πια Ἠαγοθ ραβξοᾶ Ῥούπθοι 

δῦ Ῥαπ] απᾶ Ἠϊς ΤΠοβρα]οπῖαι οοπγθγύΒ”,. Αραϊπ, 15 πγίθύοη σοι πη ϊοῦ- 

οἴποτ 1οεῦ 
οἴΐθια. 

Τ]οββα]ο- 
ΑΡοβίῦ]θ οα115 αὐθεπίίοη {ο Η18 πιοᾶῬ οὗ βἰσπαίπτο, ἃ5 ἃ σαδγϑηῦθθ οἵ ΡεηΆΙηθ- χοᾶ. 

ἐἶοπς τὶ πο ΟοτίπθμΙαης 866ΠΙ 0ο πᾶν οχίεπᾶεᾶ Ῥεγοπά ἴμο Όπο οχίαπῦ ΟοσΙη{1, 
ορ]βί]θβ. [ἢ ἃ Ῥαββασο ἴῃ {ο ΕἸγεὺ Ἡρίείθ, αοοοτᾶἶπςσ {ο ὗῑιο πιοβῦ ΡΓο- 
Ῥαβ]ο Ἱπέογργείαδίοη, 1ο ἀγοο[]γ 8111 685 {ο ἃ ργοτίοις Ἰοίζου αἀάγαββεά 6ο 
ύλοπιδ: απἁ {πο αοκποπ]εάσαιοπύ οὗὁ ὑπ0 ΟοτΙπυβῖαης, γη]ο] Ίο εἰδοπΏογο 
ΠΙΘΗΦΙΟΠΒ, {]ιαῦ 118 ΄Ιοίίογβ αγο ποἰσ]ιέγ απά Ροϊπογ[α]) ἑοσούμου τ ἢ 18 
ο η τθρΙγ ΄ΒΙςἩὮ α5 νο αἲθ ὮΥ Ιοίῦογβ ν]ιοη αὈβοπύ οἷο. οαπποῦ Ὀ6 6χ- 

1 Ῥτοῦ, ζοποῦ, Ερὶδίϊες οἱ δὲ Ραιῖ 
1. Ῥ. 105 (2ηᾷ εᾱ.), Ἠα8 δὴ Ιπβίγιο[ϊνο 
6ββασ ΟἹ πο ῬγοβαβρΙΙίγ οὗ ΤΥ ερ]- 
βί]ο5 ανίπς Ῥδεπ 1οβ0. ΥΠ βοπαθ οὗ Π15 
βρεοῖα] οτΙβοἵβΠΙΒ Ἠοποτοτ 1 νοηπίπτο ἴο 
41βαστοθ. ΗΘ ΒΙΡΡΟΡΘΒ {ΟΥ Ιπρίαποο ὑμδὺ 
1 Όο0Υ. Υ. 9 Τ6ἴΘ16 {ο ὑπ Ἐτεδί Ἠρίδί]ο {ο 
186 ΟοσΙπ{Πῖα ης 1056], απᾶ ὑπαῦ Οο1. 1ν. 
ιό ἀοθβ ποῦ τοῖοτ {ο ἴ]ο Ἐρὶβί]θ ἴο {16 
Ἐρηθβίαπϐ, 

3 Ἐοτπτίθεη 7688 αἱ Ιεαβί, Ῥτοραβ]γ 
βογοηίθεπ (566 ποίος Δ]. 11. 1), ε]αρβεά 
ῬεύπεεἨ δύ Ῥϑα] 5 οοητοτβίοη απά {Π6 
τπτ νἱβὶὺ {ο Φϑυιβϑίθσα (Α.Ὀ. 51). Τη9 
Ἠ)ρΙ5{16Β {ο {19 Οοτιπ(μΙαΏΒ, πΠΙΟἩ ϱ1ο- 
Ῥαδ]γ Γο]]ου ποσῦ ἴῃ οτᾶςτ ἴδον {6 
Ἠρίβί]θς {ο {19 ΤΠοββα]οπίαΏβ, 66 ποῦ 
ει δύθῃ {111 Α.}. 57,58. Τητα8 86 ν]ιο]θ 
Ῥοτ]οά ση] Ῥθ 20 ΟΥ̓ 23 Υ6818, δοοογάϊ σ᾽ 
{ο {πο τεοκοπίηρ αἀορίεά. 

ὃ  ΤΗΘΒΒ. ΠΠ, 17. 
ἘΠ ΤΗΘΒΒ. Ἡ. 4, 15. 

δ χ ΌοΥ, τ. 9 ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ 
ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις. 
πο τοα] ἀμΠο]{σ 1π τοῖοττῖηρ {115 811π- 
βίοι {ο ἐπ Ἐπτεί Ἐριβί]ο 10561} 1165 ποῦ 
ἴῃ ἔγραψα, πΙοἩ τηϊρηῦ Ὀ6 εσρ]αϊπεά α5 
81. ερὶςίο]ατγ δουϊβύ, θαὐὺ ἴῃ ἐν τῇ ἐπι- 
στολῇ “ἴτπι ΤῊΥ ]αἱζεν,) ΒΙΟῺ 15 118 τεή- 
ἀετεά πιεαηίηρ]θβ6: 566 οοιγπαί οἱ 
Οἶαβφ. απᾶ δασγ. ῬΊυ, τα. Ῥ. τού (ποἱθ). 
ΤἘ νο ἰπᾶερεοπάςπίτθββοπβΏατο ΡτοβαΡΙγ 
εοπρβρίτθᾶ {ο Ργοπιοῖθ {πο πππαίπτα] ϱχ- 
Ῥιαπαξίοη ὮΥ 16 1 18 το[ογγθᾶ ἴο ἴμο 
Ἐ ται Ερίςί]ο. (1) Οµ {]ιεοϊοφίεαϊ ρτοπΏηᾶβ 
οοΠΙΠΙΘΗ{ΒΡΟΙΡ Ὠαγο Ῥθυυ πην]] πρ {ο 
αἀταϊ6 ἐλαῦ απ ερῖςε]ο οὗ 86 Ῥατπ] δου] 
Ίιανο ρογ]β]ιθᾶ: νν]]ο (2) ]ιογ Ώαγο Ώθεῃ 
τ 8164 ογἑἑἰσαῖῖι Ὦγ ἐχιο οοη{οχί, Υ6Γ. 11 
νῦν δὲ ἔγραψα κ.τ.λ., ἰακίηρ, νῦν ἴπ 15 
Ῥτίππατγ {θπηροτα] 86156, Ψεγθας 16 Ρ- 
Ρ64ΥΒ {ο 1ΠΘΗΣ, “ππάθε {μθρο οἰτοιπῃ- 
Βἰαποθς,᾽ “086 πγοτ]ά Ῥοΐπρ ν]ιαύ 1ὖ 18.) 

6 2 001. Χ. 10, 11. 
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[Τι8οᾶ]- 
οθα.] 

Ἐκρ]απα- 
{108 οὗ 
ΤΙ], 11. 1 
οχαπη]ηοᾶ. 

Α]]άβΙοΏ 1 
Ῥο]σοατρ 
οοηβΙιᾶθί- 
εᾱ, 

ἐπιστολαὶ 
τιϑρᾷ οἵ ἃ 
βἰπρ]θ 
1οἱ{6τ, 

ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΤῊΝ ΡΗΙΗΕΕΙΑΝΡΒ, 

Ρἰαϊποά απ{ίο βα βίδουου!υ (ποις]ι 1ο οχρ]απαίῖοπ πιὶσ]ύ ρας8) ὮΥ ο 
ἰπο]ο οσίαπύ ορὶεί]ο υτὶθίου Ὀοΐοτο 0] ἀαΐθ. Οπ {ια οἴ]ιος παπᾶ {ο 
ἑ]ουίοι {τοι Παοάίοθα,) ΘΒ ιο ΑΡροβίιο αἰγθοῖβ {ιο (Οο]οββίαηπβ 6ο Ῥγοσιγθ 
απά τοαά 1, πιαδῦ ποῦ Ὦο οἸαβδοά 4πποηπς {Πθβο Ἰοβὺ Ιούζδγς, 45 ἴ]ιογο 18 ὙΘΥΥ͂ 
ροοἆ ΥΘΔΒΟΠ {ΟΥ βαρροβδίησ ὑλαῦ ἢ6 ἴΠθγο ΥΘΙ6ΥΒ {ο ὑῃ6 οἴγοι]αχ εί {ο ὑε 
Αβίαζϊο ΟΜΥΟΠΘ5, βεπῦ {ο Γαοβῖοθα 85 9Π6 οὗἨ {ῃ6 στοαῦ οθΠίγο8 απά {αηπςῬ 

οοπαπιιπἰοα{εᾶ {ο 11ο ποϊἰσλουτίης ἕο οἱ Οο1οβδα», θαὺ οἰτοι]αζεά Ἱπ ἴ]θ 
Οτο] αὖ Ίαγσο {λχοισ] ἐπ πιείτορο]ς οὗ Αλία απᾶ {]θγθίογθ 6ΘΠΘΓΑΙΙΥ 
ΚπΟΠΏ 48 Όλο Ερὶδί]ο {ο ἴπο Ἐρ]ιεβίαηπβ. ἸΠεί]εν {ο ἴ]ιορο ]ο5ὲ ]οίίεγς 6ο 
ΤΠοββα]οηίσα, απᾶ {ο Οοτ]πέ] Υτθ ατα τοαυϊγοα {ο αάᾶ οηθ ΟΥ πἹογο αἀάγοββοά 
{ο ὑπο ΡΙΗΠρρίαπς, Ι Ῥγοροξδθ ΠΟΥ͂ {ο οοηβῖάθν, ΤῊΘ σεπογα] αθβθίον 1188 
ΟὨΪΥ Ῥουπ Ιπίγοάισθά 6ο Ῥγερατθ πο ἵΤαΥ ΓοΥ ὑ}}18 Ιπγοβύϊσα{Ίοη. 

1. Τ]ο Ῥαββασο ἴῃ {πο ἘἩρίβιθ ο ο ΕΠΙΗρρίαπς 1.561 Ίας Ὄθει 
γαΤΙΟΙΒΙΥ εχρ]αϊηθοά, Βοπιθ Ἰανθ ἱπιετρτοίθά 16 ΄{ο τεροαῦ ἴῃ πτθίηρ ιο 
Β4ΠΠο Ιπ]αποῦίοης ὙΠΟ Ι ψατο τοι ἨΠΙΥΒΘΙΓ ὮΥ ποτά οἵ πιου(Ἡ, ος ὁ Νίο 
Ι «Ἰατσθά γοα ὮΥ πΠΙΥ Ἠιθββεησαυς. Βαῦ 5.0} απιρηβοαθίοηπ8 γοοθίγθ ΠΟ 
οποουχασθπηθηῦ ΓΓΟΠ1 {01ο Ἰνογάβ (Πεπιβε]νθβ, ἹγΠπΙοἩ παοαπ βΙπΙρΙγ ΄{ο πτῖίο 
{1ο βαπΠ1θ {λίπσβ αραίη απά ασαϊπ. Το πτιθίοη οοπιπιαπ]σαΔΙοΠΒ ὑ]ογοίογθ 
οἳγ αἰθεπί]οη πιαβὺ Ὦο οοπβποά. 

Ένοαη νι 06 Ππαϊαθίου, {ητοῬ βο]αίίοπβ ατο οβεγθά. Ἠίί]ογ (1) ΤῊΘ 
ετίαπί ορἰβί]θ 0861 οοπβϊβύβ οἵ «πο βεραταίθ Ἰουΐοτβ πε]ἀεᾶ {οσεί]ου; ΟΥ 
(2) Α Ιορί ]αίίθι πιαδί Ὦο αββιπιθά ἵπ σοὶ 01ο βαπ1θ Βα] δοῦ πας Ιπύγοάιασεά ; 
οὐ (3) Τ1ο οἴίοη χεροαίοᾶ {ορῖο ππαβύ 6 ἀἱβοοτοτοά ἵπ πο οχίαηί Ἰ]α[ζογ. 

Το Ενδί οὗ {π686 βο]αθίοηβ αςδ Ῥθυν αἰγθαάγ οοπβϊιἀοτοἁ απᾶ βεὺ αδἰάρ”; 
ΠΟΥ {πᾶρθά ἆοθβ 10 οοππθαίο αηγὑίης {οπατάβ ιο ἱπίετρταίαθίοι οἵ {118 
Ῥαββασο (ὐλοιρ]ι 16 γγοι]ά οσρ]αῖπ {πο ρ]αγα] ἴῃ Ῥο]γοατρ), {ΟΥ πο πϑὺγ ὑορίς 
18 Ιπἰτοάισοά Ὦ} πο ἀἰβίπίοσταζίοι οἵ {ο οχἰίῖπο Ἰαέύογ. Τ]ιθ βδοεοπἀ 
πηϊρ]ιῦ ΥνοΥΥ {αἰτ]γ Ὃο αοοορἰθᾶ ἴῃ ἀθίαιπ]ό οὗ ἃ Ῥεύίετ: Ῥαύ ἴΠετο 15 ποὐλ]πσ 
ἵη {πο πογάς ψ ΠΟΙ βασσθβίβ ἃ ΥΘΙΘΓΘΠΟΘ {ο αΠΥ Ιποϊάεηπῦ οχίεγηα] {ο Όλα 
1εύεγ 10β6]{, πα 16 15 {λθχείογθ ΑΙπιρΙογ ποὺ {ο Ἰοοκ εἰδεπ]ετο {ου ἴῃο 
α]αδίοη. Τ19 ὑγά γίθυν πθη 866ΠΙ5 Ῥγείοταβ]θ, 1 αΠΥ {ορῖο ση Ὀ6 {οαπά 
ΨΠΙΟἩ Βα βῆθβ ὑπ οοπάΙῖοπ8. Απά 1π {ο ποίθΒβ οὐ {πο Ῥαββασο 1 Ἰαγο 
αὐθοπιρίθάα {ο β]ιου ὑμαῦ 516] ἃ {ορίο 18 ποὺ παηίίησς. 

2. Βαΐ ἴλο γοίογοποθῬ ἴῃ ὑπὸ Ερὶδί]θ οἵ Ῥο]γοατρ 5Η] τοπιαῖηΒ {ο Ῥο εχ- 
Ρ]αϊπθᾶ. Ὑμαῦ αοοουπύῦ πιαςί Ὀο ρΊνεη οἵ ἴμπο ΄Ιούῦου5, π]ῖο δὲ Ῥαα] πτοῦς 
ἴο ἴλο Ῥ]λΠρρίαυς ἢ Ώο6ς Ῥο]γοατΡ, 48 80Π19 Ἠατο ὑποισ]ί, Ιπο]αάο {116 
Τ]ιοββα]οπίαη Ἐρίβί]6ς, π]ο ἃ8 Ὀείπο αἀάτοββεά 6ο ἃ παϊρ]ρουσῖηρ ΟΠΙΤΟΠ 
ποι]ά Ὀ6 ΚποπΏ απά τοαά αὖ ΡΙΗΠΡρΡί 4180  ΤΗΙ8 18 ροββῖρίθ; Ῥαΐ ἃ ΒΙπρΙθς 
βο]αίίοη οσους 1561, Νοἰνιὐηβίαπάϊπσ {ο Ρ]ατα] ἐπιστολαί, ἴπθ ΤΘΓΘΥΕΠΟΘ 
ΠιαΥ Ὦρ Βα βῆθα Ὦγ ιο οπθ εχίαηύ Ἡρὶρί]ο ἴο ἴπο ΕΠρρίαπβ. ΟΕ }18 
πδασο οἵ {Π6 Ρ]ατα] ἐπιστολαί, αρρ]γίηςσ ο ἃ βἱπρ]ο Ἰοίζθγ», ἴΊετο σᾶ ὈΘ πο 
ἀοαδί. ΤῊ ΪΒ π]] αρρεαν Ρρἰαϊπ]γ γοπι Τμσογά, ΥΙ. 51 ὅσον οὐ παροῦσαν 
ἀπὸ τοῦ ᾿Αλκιβιάδου περὶ τούτων ἐπιστολήν, Ο0ΟΙΡΑΥΘά ψ] αἱ δὲ παρὰ τοῦ 
᾿Αλκιβιάδου ἐπιστολαὶ οὐ πολὺ ὕστερον ἧκον ; {Γ0ΙΏ “ΦΌΒΘΡΉ. 43ύ. ΧΙΙ. 4. 1Ο 

1 Οο]. ἐγ. 16. 11 Ἰορθ {ο οοηβδΙᾶθς 3 90606 {πο ἹπίχοάποβίοἨ, Ῥ8ρθ 69 

ἴλο ᾳπθβίίοη οἱ {19 “ερὶςί]θ ἔτοτη Τι8ο- αποῖθ. 
ἀϊοθα) 1π {πο ἱπίτοᾶποίίοη {ο {πο Ἡρίβ- 8 ΤΠοπι. Μαρ. Ῥ. 354 καὶ ἐπιστολὴ 
{16 {ο {ο Ἐρ]θβίαηβ: 866 8180 Οοἱο- καὶ ἐπιστολαὶ πληθυντικῶς" ῥητορικόν. 
δίαη8 Ῥ. 274 Βα. 
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ὁ Λακεδαιμονίων βασιλεὺς Αρειος πρεσβείαν τε ἔπεμπε καὶ ἐπιστολὰς ὧν τὸ 
ἀντίγραφόν ἐστι τοιοῦτον, ΘΟἸηραγοα γι ἡ μὲν οὖν ἐπιστολὴ ἡ πεμφθεῖσα 
παρὰ τοῦ Λακεδαιμονίων βασιλέως τοῦτον περιεῖχε τὸν τρόπον : απᾶ {γοπι 
Α]οϊρΏτου Εὶέ. Π. 4 ὡς διεπέμψω μου τοῦ βασιλέως τὰς ἐπιστολάς, εὐθὺς 
ἀνέγνων, οοπιρατεᾶ τ} σοβοῦσα ταῖς χερσὶν ἐμαυτῆς τὴν ἐπιστολὴν σὺν 
αὐτῇ τῇ βασιλικῇ σφραγῖδι; {Π0 βἱηρι]αγ ἵη θ80ἷ 6486 βίαπαϊηρ ἵπ {1ο 
Ππηιθα[α{θ ποϊρΏρουτ]οοἆ οἳ ἐ})6 ρ]αγα] δα γϑίθυτί προ {ο ἴ]θ βαπιθ ντ]πο. 
1 Ἰαγο Ρ]αοθᾶ ὕΠ|686 Ιπβίαηςθε β[46 ὮΥ βἰάο, Ώθολιβο {]ιο οοπ{οχέ ἴῃ 811 του 
68868 ἀθείθΓΠΙΙΠΘΒ ὑΠ 6 56η860, απἀ Ώδοαίβθ Ῥοΐπς {α]κοη {ποπ πτϊίογς οἳ ἀϊβογ- 
εηῦ οροο]ιβ ὉΠΟΥ͂ ΠΟΥ ὑμαῦ ὑμθ πβασο Ίγαδ ποὺ οοπβπεά {ο ΑΠΥ οπο Ῥοτϊοᾶ. 
ΤῊΘ [Ὁ] Πρ’ Τεἴ6ΓΕΠΟΘΒ 4ἱδο, ΒΟ. παὶσ]ιύ Ὦ6 πα] 0116 πιαπΥ (ἴπιος, βοττο 
ίο Ἰ]αβίταῦο 169 οοσουιτθηςθ ἴῃ οἰαβεῖσα] πγϊθογβ αὖ ἀῑβογεπί βίαρϑβ οὗ {ο 
ΊἸαησπλρο: Ἐττ. Ζρὴ. Ταµγ. 559, 767, 19. Αι. ται, 314, Τπαργᾶ. Ἱ. 132, 
ἷν. 5ο, ΤΟΙΥὺ. Υ. 43. 5, Ἡποίαη. 4ΠπΟΥ. 47 (Π. Ῥ. 45ο), ο α]απ. ΠΕρίςί, 73 
(εοπιρ. Ἠρίεί. 44)”. ΝΟΥ͂ 18 {Π18 Ἱβασθ οοπβῄηοά {ο οἰαββίσα] ἄπθεῖς. Ίπ 
δύ}. 111, 14 ἐπιστολαὶ 18 ἃ ἰταπδ]αδθίοη οἳ α βἱησα]αν βαρείαπθίνο (32) ; 
Ὑγ 1116 1η 1 Μαοο. Υ. 14, Χ. 3, 7, ΧΙ. 29, κ. 5 οίο., 1ῦ ῬΙΔΙΉΪΥ ταίθγβ {ο ἃ βἰῃρ]θ 
ἀοοιπιθηῦ. Απά ἴῃ οεο]οβιαβθῖσαὶ υτ]ίθυς οὗ ἃ Ιαΐογ ἀαΐο οχαπιρἰθΒ ατο {ουπά. 
Ἐνρδορίας (47. Ε. τν. 1) {ου Ιπβίαπος, 1ο ἴ]πο δα πουΒ Ητβῦ αποΐθᾷ, 1868 ἐπιστολὴ 
αηά ἐπιστολαὶ ἴῃ ὑῃ 6 5816 οοπῦοσύ π]εη βροαΚίπσ οἳ οηθ απά {ο Β4ΠΙΘ 
Ιου0ετ, 

ΠῚ Εεγοίοχο τὸ Απά ὑπαῦ ἴπ αποίΠογ Ῥ]αορ Ῥο]σοατρ, χο[εττῖης ασαΊπ {ο βΒΙπρα]αΥ 
ὑπ Ἐρίεί]ο {ο ο ῬΡΠΙΠρρίαηβ, 1868 {116 εἰπσι]αγ (ἐπιστολή), {μῖ5 οἴτοιπι- θπᾶ Ῥ]αταί 
βίαποθ π]] Ργοδοπύ πο αἰ ΠΟΥ; {οΥ νο Ἰαγθ βοοη βίαν γαγίαδίοηΏβ οὗ ρα, ἃ. 
υϑᾶρθ ἴῃ {ἢ 6 Ῥαββασος οὗ ΤΠιογάϊάθς απᾶ ΑἸΟΙΡΏΤΟΙ, οὗὨ ζοβαρ]αβδ δπα Ἐδο- ης 
Ρΐ18, ΥΊΙΘΓΘ ὑΠ6 ΑΠΟΠΙΑΙΣ 15 τεπάογεἆ πιοτο αἰτ]κῖης ὮΥ ἴπο {αοῦ ἐπαὺ ἵπ ἔ]ιοβο 
Δα ΠΟΥΒ {9 βἰησαί]ασ απἀ Ῥρ]αταὶ οοσγ ἵπ οἱοβθ Ῥτοχίπα](γ. 

Ῥυῦ ἃ ]αΐου ρ8ββασ9 οἱ 0Πῖβ 6απιο Γαὔπου Ἠα8 Ὀθετ αοὐθᾶ {ο 5Βῃονγ ἐ]ιαί ιο Ῥοϊσοατρ'ϐ 
οατα{α]]γ ἀϊδ]ησαϊρ]ος Ῥείπεεη ἴμο βἰησυ]αγ απά 0Π6 Ρ]αγα] οἵ 0Πβ γγοτᾶ. “ΤῊ 15889 εἶδε- 
ἸθῦίοΓβ (ἐπιστολάς) οἳ Ιρηαξίαβ;᾽ 6 Ἡτίϐθβ, «π]]ο]ι Ὕγογο βοπύ {ο τ18 ὮΥ Ἠίπι, ινα 
απᾶ 81ο οὔΠθΓβ 48 πο Ἠαά ὮΥ 8, πθ Ἠαγθ 5οηύ {ο Το, 48 γ6 οοπιπαπάθα : ᾿ 
811 πο] (αἴτινες) ατθ αρροπάεἆ {ο {118 ᾿ϑὑΐθυ (ἐπιστολῇ); {τοπι γη]ς]ι γ6 ΠιαΥ 
ἀετῖγο ρτεαῦ αἀγαπίασο) (δ 13). πο ρ]ατα] Ἰεγθ ας Ῥουη οχρ]αίπαά ἃ8 
τοίοττῖηρ {ο ὑΠ6 Όπο Ιαίίοτς, ὑπθ οπο ο ο ΒΠΙΥΓΠΦΡΑΠΒ, ὑῃ 6 οἴμεν {ο Ῥο]γ- 

σατρ, οοπίαἰπθᾶ ἴῃ {πο βποτί ἄτοε]ς τοοθηβίοη. ΤΠηϊς οχρ]απαίίο, 16 1 Ὦο 
ΒΟΘΗ, ΒΙΡΡΟΒΘΒ οἰ πο. {1ο ροπαϊπεπθβἙ οὗ {ιο βῃογὺ (τοοσ]ς τουθηβίοπ οὗ {ια 
Ισηα[ίαπ Ιεύίθτβ ος ιο βραγΙοβΠεΒΒ οἳ 0Πῖβ Ῥοτύίοη οἵ Ῥο]γοατρἨ οαρίί]ο. 
Ίπύο {ποβθο «αιεβίοπβ 16 που]ά Ῥο Ῥοβίάθ ο Ῥαγροβθ {ο οπίθγ Ἠθγο. 1 
ψοτ]ά οπΙγ βαγ ὑπαῦ Ἰογο ασαϊπ {1θ ἐπιστολαί ΠΙΑΥ ΥΘΓΥ πο] 6 αδεά οὗ ἃ 
βἴησ]ο Ἰείζαγ, απά ὑπαῦ ο {ἐπῖβ βαρΡροβϊθΙοη ποτο 18 ἃ οργύαϊπ ρχορτίθίγ ἴῃ {Π6 

1 Οοπρ. 8ἶ6ο ἀπίίᾳ. κ. 4. 8. 
21 οπο ἃ {6η οὗ {1686 ΤΘΙΘΙΕΠΟΘΒ {ο 

Ἠοείαρ Θισεί. Ρ]ζ. Ῥ. 38. 
8. Οοπιρ. 8180 Η. Ε. νυἱ. 43, αποϊθᾶ 

Ῥσ Οοὐε]ῖετ οἩ Ῥο]γο. Ρ]ῖῖ. 3. ΤἨθ 
Ῥ]ατα] ΄ορίδίο]) η Τη 15 δρᾶ 1π 
ἴῃ9 Β8ΠΙΘ πα; οπδπ χὶ. 8, 12, ΕΠΗ. 

Ν. Η. σαχ], 12, αποθεᾶ ὮΥ Ἐαδτίς. Βιἱδ]. 
ατας. ΙΥ. Ῥ. 804 (εᾶ. Ἠαχ]εβ). 

4 Ῥο]σο. Ρ]1. τὰ 'ααἱ οβῖς ἴῃ Ρτῖη- 
ο1ρίο ερἱβίο]εθ ε]αβ,’ ψετθ ΒΟΠ1Θ γγοτᾶ 
κο «Ιααᾶα{Ι Ἰ Βῃουα Ῥοετπαρβ ὈΘ βπρ- 
Ρρ]ἱοἆ. Ούπετβ Ἠοπθγτοχ βΒ4ΡΡΟΒΟ [86 οτ]- 
είπα] ἄτοθε]ς {ο Ἠανο Ῥθθη οἱ ὄντες ἐν 
ἀρχῇ ἐπιστολαὶ αὐτοῦ, οοπιρατῖηρ {οτ 
ἐν ἀρχῇ. ΕΠΙ. ἵν. 15, 8πᾷ {0χ ἐπιστολαὶ 

αὐτοῦ 2 ΟΟΥ. 1. 2, 3. 
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ο ἆοοβ 
ποῦ τοίθοτ 
{ο ἃ ]οβῦ 
Ι1εί{οτ. 

ἘΡΙΡΤΙΕ ΤῸ ΤῊΝ ΡΠΠΗΙΡΡΙΑΝΡ, 

οαησο {οπι ὑπ 6 ρ]ατα] {ο πο εἱησα]αν, θη ὑπο πτθθυ Ἠα5 οοσαβίοπ 0ο 
εροα]ς οὗ ήπηβο]ξ Έου {Π6 ΡΙαγα] ἐπιστολαί, πΏῖο]ι βΙση]ῇ65 Ῥτοροτ]γ ΄ ἀϊτεο- 
σης, ἱπ]αποῦίοηβ, πΊθηθυ6Υ 1 οσοι8 ἴῃ Ῥγοβθ οἱ ἃ Βἱησ]ο ορἰ5ύ]ο, 56ΦΠΙ5 6ο 
ἀθποίθ ἃ παὶδοίνο οὗ ΙΠΙΡΟΓΜΩΠΟΘ, 816] α5 ἃ Κῑπσ πιαπᾶαίθ οὗ ἃ ὈΙΒΠΟΡ᾿5 
Ῥαβύοσα! ; απά 165 οπιρ]ογπιοΏὺ ὮΥ Ὦο]γοατρ ο ἀθβίρπαίο 118 οἵπ Ἰαύύοχ 
σπου ἃ Ἰαγο ]αγγοᾷ βίγαπσοΙγ γα Πῖ8 ρογγαάίης {οπο οἳ Πα] ῦγ, ουσ] 16 
που]ά ΠΕ ἀεβοτίρο πο οοπιπχαπϊσαἶοηβ οἳ ὕπο Ῥ]οββοά Αγροείϊο Ρατ] (ὃ 3) 
ΟΥ ὑπο ΠΟΙΥ͂ ΤΥ Τσπαία5 (δ 13)1. 

Οµ {μ6 ψΠ016 ὑμθη 16 σου] αρροατ ργοδαῦ]ο ὑπαῦ Ῥο]γοατρ το[ογς βο]α]Υ 
{ο {π6 οχίαπὺ ΕἸ 8016 {ο ὑπ ΡΗΠΙρρίαΠΒ; {ου ὑοισ] ύμο οσϊδίοπος οἳ οἴμον 
]οίίοιβ γα 56οη {ο 6 ἴῃ 1561 αποοθράση{ἰγ Ῥτοραρ]ο, τοῦ 16 ΒΘΘΠῚΒ. ὙΘΥΥ͂ 
ππ]{κο]γ μαῦ απ αρὶεε]ο οἵ δύ Ῥαπ], πηῖοι Πδα βατγὶγεᾶ ο ορεηίησ οὗ 
ἴμο βοοοπἆ θαυ απᾶά πα8 ἴοη ποπ {ο {πο ΟΠαγο]ιος5 οὗ Όπιγτπα απᾶ 
Ῥμ]ρρί, εἰοα]ά 8ο 8οοη α[ύογπαγάς Ἠατο ραςδδοά ἹιοΙΙγ οαῦ Οὗ ΠΙΘΠΙΟΣΥ. 
1γοπερυβ, ο Ῥραρί] οὗ Ῥοΐσοατρ, 15. οπἰάεπϐΙγ αοππαϊηζοά πι οπΙσ οπθ 
Ἐρϊβι]ο οὗ δῦ Ῥατ] {ο ἐμ Τμ ρρίαης”. 

1 ΒΥ α ουτῖοις οοἴποιάεησο Μαχίηιςβ Μετὰ καὶ Κλήμεντος κ.τ.λ.: Ὀαὺ 15 β6ΘΊΩΡΒ 

τι565 {16 ρ]ατα] οἵ Ῥο]γοατρ]Ώ ΟΠ ερί- 
Β016 : Ῥϊοη. Ατθορ. ΟΡ. τι. Ῥ. 93 (θᾶ, 
Οοτᾷςτ.), ἔχει δὲ καὶ ἐπιστολὰς ὁ αὐτὸς 
θεῖος Πολύκαρπος πρὸς Φιλιππησίου». 

3 ἀεοτσαῖας βγποε]]αβ Ιπᾶεεᾶ (61ο. 
1. Ῥ. 65τ εᾱ. Ὠϊπᾶ., 8 Ῥ4ββασθ ΠΠΙΟἩ 1 
οὔθ {ο Περ Θισεῦ. Ῥ]θῖ. Ὁ. 28) 8ρεαΚ- 
Ίηπσ οἱ 5 ΟΙεπιεπί οὐ Ἔοτιο πτῖίες, 

π/ηο]]γ ΙποταᾶΙδ]θ ὑπαὺ βγποθ]]αβ Πτη- 
561}, απᾶἆ ΥοτΥγ ππ]]ε]σ ὑμαῦ αηπγ δαΐῃο- 
ΥἸΤΥ ααοθεᾶ Ὦγ Ἠϊπα, βποπ]ᾶ Ἠατο Ῥθει 
ποᾳπαϊηἰθᾶ νά ἢ πιοτθ {λαη οπς ἘΠΡ15019 
{ο 6 η ρρίαηΒ: δηα 1 ο8η ο] ας- 
οοπηῦ {οΥ πο τοαᾶῖησ Ὦγ βαρροείης {μαῦ 
δι 5αρετβαοαβ α οτορὺ ΙΠίο {86 ἰοχὺ 
οπᾶ πας αξιειπαχάς παει οαὖ ἴῃ {αμ 

τούτου καὶ ὁ ἀπόστολος ἐν τῇ πρὸς Διλιπ- πρώτῃ. 
πησίους μέμνηται πρώτῃ ἐπιστολῇ εἰπών, 
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"Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐρ- 

111. 2---6. “Β6 οηπ γοὰγ ραατά. ΘΙΙΠ 
ἔμοςδο βλαππο]θΒς ἆοσβ, ἴ]ιοδο ἹγυΥΊΘΥΡ 
οἵ πβομῖαξ, {θβο πια θΙ]αύοτ5 οὗ {116 
Π 68. 1 οα]] ο πο αξἰολ, {ο ννθ 4ΥΘ 
Όλο ἴχαθ οἰγοαπιοίβίοη, 6 οΠσγ ἴῑο 
5εηιΙμο βαοχνῖοο; Ἱο--7οα απά 1-- 
(θη απἆ «607 α]κα-- πο 861Υθ ὮΥ 
{π6 δριτιῦ οἵ σοἆ, πο Ρ]αςο οι Ὀοαςῦ 
ἴῃ ΟἨγὶδύ 9 θὰ απά ραῦ πο {ταδύ ἴῃ {πο 
65}. Απά τοῦ, π]αίαυον ο {1ο Υα]αθ 
οὗ 018 εοπβάσηςο ἴῃ {με ἤθβῃ, 1 αββουὺ 
10 ἃ8 πε]. ΤΠ απγ οἴμες Τηδη οἰαῖπις 
ἴο ραῦ ἐταδί ἴῃ {6 165}, ΠΙΥ ο]αῖπι 15 
σνεαίεν. 1 νὰβ οἰτοαπιοαδοά οἩ {Π6 
οἰσῦῃ ἆασ, ἃ Ομ] οἵ Ῥεμενίηπρ ρᾶ- 
γϑηΐβ. 1 8η1 ἀεδοοπάεά οἳ δὴ οἱὰ 
Ἰβταε]ίο βύοοϊς. 1 Ῥε]οπς {ο {Π6 1ογα] 
δα τεποππεᾶ ἴχγίρο οἵ Βεπ]απήη. 1 
δ} οὗ ἃ Ππεασο ΒΟ Ἠαβ Ώθγος ϱΟ0Π- 
{ογπιθᾶ {ο 1Τογείρη πβασθδ, Ὀαὺ Ίνας 
Ῥτοδευγεᾶ {Πτοασ]μοαῦ μο Ίαηπσαασο 
απ Όλα οµβδίοπ]5 οὗ {π6 {αΐ1ιοι5. ΤΠας 
ΠηΠΟΗ {ου Ππιγ Ιπλπογίέαςὰ ρτῖν]]εσεΒ; απᾶ 
ΠΟΝ [ΟΥ̓ ΤΥ ΡΕΥΒΟΠΑΙ 61160Υ. Ὦο {Π6γ 
βροαη]ς οὗ Ίαν 1 1 Ρε]οπςσ {ο ο Ῥ]μα- 
119668, ὗμθ βὐτ]είεςί οἵ αἰ] βθοίβι ΟΕ 
7611 1 ρεγεεσαίεᾶ ιο Οµατομ. Τη18 
ΒΙΥΕΙΥ 15 εποπσΒ! ΟΥὨ τίσηίέοοαδηθβς ἢ 
Ίη αι] Υ]ρη θουθη 88 5 οοπβῖςύ5 ἴῃ 
οροάίοπσθ {ο ἰανγ, 1 Ώαγο ηθγογ ὈοοἨ 
{οαπά ἃ ἀείαι]ίου. 

2. ΑΙ Ῥτοβραβιο αεοοιπό οὗ {16 80- 
γαρὺ Ιπίτοάασῦίοπ οὗ 015 ὩΘῪ {ορίο 18 
ρῖναπ ἴῃ ο Ιπίχοάπαῦίοη Ὁ. 69. ΑΑ 
Όλο ΑΡροβίιο 15 οπ {πο ροϊπῦ οὗ τοίε- 
11ης 9Π06 1ΠΟΥΟΘ Το {1ο ἀῑνίδίοης ἴῃ {ο 
Ῥ]ηρρίαη ΟΠαγοἩ Ῥείοτο οοπο]αάἶπα, 
ης 18 Ιπίοτταρίθά. ἸΠοαίμεν ὑπὸ ἵῃ- 
ἱογγαρίάοῦ γγα8 Π4ΟΠΙΘΗ{ΑΥΥ, οἳ πλοίου 
ΒΟΠΙΘ Ἰ90ἩΥβ οὗ 6ΥΘ6η ἆαγΥ5 εἰαρεδεά Ῥο- 
{οτο ὑΠ9 Ἰαῦΐζεν γγαβ τοβαπησθᾶ, 15 15 ταῖη 
το οοπ]θσύατθ, Βαὺ 16 Ἰαβ ἀῑνοτίος, 
ΟΥ̓ αὐ Ἰοαθύ πιοάϊπεᾶ, {ιο οιτγτοηῦ οἵ 
9 (οισ]ίύθ, Ἠο 5ρθδκβ πο Ιοηπσογ οὗ 
ἀπ 5οοῖα] ἀἱβδοηβίοπα αοὐπα]]γ Ῥγο- 
τα]οπί ΑΠΙΟΠς ο ΡΙρρίαπς; Ῥιιέ Ίο 
Ν/ΑΥΠ5 ὑπο ασαϊηπβῦ ἃ ΤΟ ἩΙογο 
Βοτίοις ὑλοαρ]ι Ἠϊθλετίο ἀῑδίαπί Ῥοτί] 
----Ὅο Ἱη[οοίίοπ οὗ ὁπάαΐρπι, Τὸ β6ΘΠ18 
Ῥτοβαβ]θ {Ππεγοίοτο ὑπαῦ Ίο Ἰαᾶ πιθαη- 

πο Ὄοδεπ αρῃρτίδοά οἳ 60Π106 {γ6β]ι 
οαύρτοας ος τεπιϊπᾶεά οὗ 80116 οἱὰ 
αηίαΡοΠΙβηι οἨη ὕΠ6 ρατί οἵ Πἱβ  πάδ]12- 
Ίπς ορροποθι{Β {π Βοπ]ο; 566 Ρ. 17. 

ΤῊΘ ὑμγῖοθ γερεαίθά ΄ πιαχ]ς Υο, ἰο- 
Ροί]ιαγ 0} {Πο τθοιΥτοποθ οὗ Όλο ἀθί- 
η1{6 Δ. 1016 ἴῃ {λα {ητορ «Ἰααβοβ- {λα 
ἀοςβ, {ιο εν1] ΥΥΟΓΊΚΘΥΒ, {ο οοποἸβίοη---- 
ΒΙΟΥΒ ὑπαῦ δῦ Τα] 19 αἰ]πάίησ {ο ἃ 
πε]-Κπονη απά γε]]-πιατ]εὰ ρατίγ ἴῃ 
ΟΥ̓ οί οὗ {πο ϱανο]ι. 

Βλέπετε] ΄ ζοοᾗ {ο, ὈΘ οἩ γοῦν σααγά 
ασα]ηδί, ποτ Δα παϊομ.) Οοπιρ. Ματ]ς 
Ἱν. 24 βλέπετε τί ἀκούετε, 2 «οἨ. 8 
βλέπετε ἑαυτούς : 80 {Γ8ᾳΙΙΘΠ{ΊΥ βλέπετε 
ἀπό (6.5. Ματς γΙ. 15) αηᾶ βλέπετε 
μή (6.5. [μα χχὶ. 8), 

τοὺς κύνας] δὺ Ῥαι] τοογῦ προῃ 
06 ο πάαίήευ5 {1ο ὕευπα οἳ χαργοαο], 
Ὦγ π]ῖο] Πεγ βσπιαἰιπεᾶ {ιο (θη- 
{1168 α5 Ίππριτθ. Ίπ ο Μοβαίο Ίαν 
Όλο πγογά 15 πβεά {ο ἀσποιπος {ο ἴοι] 
ΤΊΟΤΑ] Ῥτοβ]σασἰος οὗ Ἠθαί]μεη γγουβ]ιήρ 
(Φεαί, κχΗΙ, 19 οὐ προσοίσεις μίσθωμα 
πόρνης οὐδὲ ἄλλαγμα κυνός). ΑΠΙΟΗΡ 
ἴπο «ου οἵ ὑπ6 ΟἨγίκθίαπ ογα ἰδ τας 
ἃ 6ΟΠΙΠΙΟΠ ἀθείσπα[ίοη οὗ ὑῃ6 ἄοπβ]ος, 
Ἰηγο]νῖης οΒμΙεβΒΥ ιο Ἰάθα, οἵ 6ΘΓΘΠΙΟ- 
π]αὶ Ἱππριγ{γ; 96ο 68). Οὔσηι, ἔΤοπι, 1]. 
19 εἶπεν Οὐκ ἔξεστιν ἰᾶσθαι τὰ ἔθνη 
ἐοικότα κυσὶν διὰ τὸ διαφόροις χρῆσθαι 
τροφαῖς καὶ πράξεσιν, ἀποδεδομένης τῆς 

κατὰ τὴν βασιλείαν τραπέζης τοῖς υἱοῖς 
Ἰσραήλ' ἡ δὲ τοῦτο ἀκούσασα, καὶ τῆς 
αὐτῆς τραπέζης ὡς κύων ψιχίων ἀπο- 
πιπτόντων συμμεταλαμβάνειν | δεομένη], 
μεταθεμένη ὅπερ ἦν, τῷ ὁμοίως διαιτᾶσ- 
θαι τοῖς τῆς βασιλείας υἱοῖς τῆς εἰς τὴν 
θυγατέρα, ὡς ἠξίωσεν, ἔτυχεν ἰάσεως. 
Τμο νηίύος λαβ ᾿πύθυρυθίβ Γοπι α 
ο πάα]Ιαίηπσ Ροϊηῦ οἱ γίου; ὑπ6 ἱποϊδοηΐς 
ἴῃ Μαΐΐδ, χγ. 22 56., ΠΟΘ ος Τιογᾶ 
1868 {1ο «65 Ῥ]ηταδθο]οσγ οἵ ἐπ 
4αγ {ο {αςῦ ο {η οἱ ἐλο Οαπααπίέο 
ΠΙΟΠΊΩΗ, 599 {μο ταρρ]πίσα] αποξα θη 
ἴῃ Βολὂίσεη 1, Ῥ. 1145. Κ᾽ ζο]ι 
αΡΡΙΙ68 {ιο ὑθυτῃ 6ο {οβο ὑγῇοβθ πιοχὰὶ 
Ἱπραπίόγ οχο]αᾷθΒ ἔμοπι ἔχοιμι {μθ πον 
16γΗδ81εΠ, {1ο αρἰπθια] 5786], Αργος, 
ΧΧΙ. 15. ΑΒ ἃ ἵΘΥΠΙ οἳ ταρτοβς] ἢ 6 
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γάτας, βλέπετε τὴν κατατοµήν. 

ΕΡΙΡΤΙΙΕ το ΤΗΕ ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΡΒ, [ΠΠ. 3 

δη]μεῖς γάρ ἐσμεν ἡ 

περιτομή, οἱ πνεύματι Θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι 

ψογὰ οπ {Π6 1ρ8 οἵ ἃ 9607 βἱρπίβεά 
ΟΠ ον ΄ πραγ γ᾽; οὗ ἃ τοσῖς, “πρα- 
ἀεποθ. ΤῊΘ μου 8 οἵ ἆορφ ΜΠ οι Ῥτοπ] 
αὈοιῦ θαβίοση οἱθίθΒ, τὶ μουῦ ἃ. Ἠοπιθ 
ἐπα πίλοιξ αΏ 9ΝΠΟΥ, {εθᾶίπς οἩ ὑῃ 9 
χοίαςο διὰ β]1ι οὗ {ιθ βἰγθεῖβ, 4παΥγε]- 
πο απιοησ {Ἰθπιβθ]νοΒ, απά αὐίασκίπσ 
{16 ΡΆΒΒοΥ. ὉΥ, αχρ]αῖπ ῬοῦἩ αρρΠοαίῖοηΒ 
οὗ {πο ἵππασο, Το {Π6 «6 07 ΠΟΥ οβρεοῖ- 
ΑἸ] {86 οοιΏραΣΙΒΟΠ οἱ {πο μϑαύμθῃ {ο ἃ 
ἄορ που] οοπιπιρπά ἰ{β6] ἢ, 8 ἀθβου! Οἱ πρ' 
Ηἷβ πα βου πιϊπαύῦθ 186 οὗ πθαῦς π]ού]ιου 
οἶθαη οὐ ποὺ. Τπας δύ Ῥδ0]}᾽5 ]αηβιασο 
ΠΟΥ 18 βἰτικίησ]γ αἰση]βοαπί: “ ΤΉΘΥ 
βροα]ς οὗ {6ηιβε]νθβ ἃ8 αοα Β Ομ] άγθῃ; 
ΠΟΥ Ὀοαδύ οἵ Θοαὐϊπηρ αὖ αοα᾽Β (8016 :; 
ιο ΓΘΡΓΌΔΟΙ 18 ἃ8 ἀορ8, α5 ἴοα] ἃπὰ 
ἩΠΟΙΘΑὮ, 8 οπέσαβδίς {γοια ὑπ6 οοΥθ- 
πϑηύ, Ὀθοβίβθ ἴογβοούϊ. τ εαῦ πιεαῦ 
Ῥουρσμὺ αὖ {πο ΒΠαΠΙΡΙΘΒ, Ώοσαιβθ τ 
4ο ποὺ οΏβειτο ἴ]ο παβηῖπσ οἳ οαρ8 
απά Ρα[ύογς. 1 1ΕΥ6ΥΡΘ {ο 1Πιαρο. 
ὁ ατθ {πὸ οἩΙ]άχαπ, {ΟΥ πο Ῥαπαιεί 
ος ὑπο αρἰτιζαα] ἴθαϑὺ πο ἄοά μὰ 
αργοαά Ῥε[ογο 118: {6 31θ ὑπ 4965, 
{0Υ {1π6Ύ στοοάΙ]γ ἀετοιν ἴπο ρατΏασθ 
οἳ οαγηα] ογάΙΠαΠΟΘΒ, {θ ὙΘΥῪ το[α5θ 
οὗ ἄοἀ” ἐαρ]ο Βεο {86 ποίθ οἨη σκύ- 
βαλα Υ6Γ. ὃ. 

κακοὺς ἐργάτας] 30 ΑΡαῖΠ Ἡθ Β4Υ8 
οὗ ἴἶιο ο πάαίζίησ {θας]θι5 2 ΟΌ90Υ. ΣΙ. 
13 οἱ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται 
δόλιοι. ΤῊΘ Ργοβε]γχίης 268] οἵ ιο 
ρατίγ Ἠα8 Ῥθουι ΔΙΓΘΔΑΥῪ ποὐϊορα ὮΥ δῦ 
ῥαυ], 1. 15, 16. Έπογο Ἰιθ οοπεπαρ]αίεβ 
16 38 οχοτυεά προη Πθαίποπάοπι, απά 
ἢ ν6υγ παχθᾶ {εε]πος ἢΘ οοηβίΓαΙηΒ 
Ἠϊπιβε]{ Το το]οίοθ: Ί6ἵθ ΟΠ {86 οπου 
μπᾶ ἢθ αρρτο]μοπάᾶς 108 αββαυ]ί5 οη ἃ 
ΠΙΟΤΘ 1ρεγαὶ ΟἨτ]ὐ]απΙῦγ, ἃπα 8η πἩ- 
απα]βοά οοπἀθπιπαίίοη 18 ργοπουπορά 
προπ 16. Το Ῥματϊβαϊο ρατῦγ (Αοίβ 
ΧΥ. 5) π]ῖο]  οοπιραββθᾶ 86. απᾶ ]απά 
ο πια]κο 0Π6 ΡΥοβε]γθ’ (Μ αὐ. χα, 15) 
Ἰαᾶ οαττῖιθᾶ 15 οἱἷά Ίεάγεπ Ιπίο ἴμο 
Οµηϊδίαπ ΟἨατοι. ΤπΠοθγο Πα8 ἴ]μο 
Β4ΠΙΘ Ζ6α]οας αοὐϊνΙῦγ ἵπ πο ραγςδυὁ 
οὗ 158 αἴπιβ (ἐργάτας), ἃ ὑπο ῦθ πετθ 

{Πο βαῖηθ Ῥογπ]οῖοα5 ΘΟΠΒΘΟΊΘΠΟΘΒ ἴῃ 
{86 αἰαίηπιθηί (κακούς). 

τὴν κατατομήν] “ {6 σοποϊδίονι, ἴλθ 
πιαθΙ]αίοῃ. Το οογγεαβροπάἶης γ Ὁ 
κατατέμνειν 8 πβεᾶᾷ ἴῃ ἴπθ ΙΙΧΧ ΟΠΙΥ 
οὗ πιαΙ]αδίοης πα ΙΠποῖβδΙοπβ Γογριά επ 
ΕΥ̓͂ πο Μοβαῖο Ίαπ; Ιμανῖδ. χχὶ. 5 ἐπὶ 
τὰς σάρκας αὐτῶν οὐ κατατεμοῦσιν ἐν- 
τοµίδας, 1 ΚἱΠΡΒ χν!]]. 28 κατατέµνοντο 
κατὰ τὸν ἐθισμὸν αὐτῶν, 18. ΧΥ. 2, Ἠο08. 
ΧΥΪ. 14. ἨεποῬ {Π6 αΡΡΤΟΡΓΙΔίΘΠΘΡΒ 
Ἀσθτο:  Τϊς οἰτοαπιοίβίοη, γηΙοἩ ΠΟΥ͂ 
γαπηῦ, 18 ἱπ ΟἨτίςῦ ΟὨΪΥ 85 ὉΠ σαβηῖηςσβ 
απᾶ ππαθΙ]αθίοπς οὗ ἴμο Ιάο]αίχγοιβ Ἰθα- 
(ποπ): οοπιρ. (αἱ. Υ. 12 ὄφελον καὶ 
ἀποκόψονται, 1 ἴπθ ποία. Τις 1ὖ 
οαττῖθς οαὖὺ {ο 1468, οὗ κύνας. ἘοΥ ]θ 
ΡαχΟΠΟΠΙΩΒΙΑ ΟΕ κατατοµή, περιτομή, 
οοπιρατθ 2 ΤἨ688. ΠΠ. 11 μηδὲν ἐργαζο- 
μένους ἀλλὰ περιεργαζοµένους, ΒΟΠΙ. ΧΙΙ. 
3 μὴ ὑπερφρονεῖν παρ ὃ δεῖ φρονεῖν 
ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν: 890 
πες ὃ Ἱπν]], Ῥ. 793 8ᾳ. Βεθ ἴπο 
πηοπορταρὶ ὮΥ οὃ. ΕΒ. Βδίύοιμεγ αἄε 
Ῥαγοπ. εἰο. Ῥαμίο γε. (1Ἠ1ρ8. 1923) ; 
απΠά ΤΟΥ ΙπβίαηοθΕ ἴπύμο ΟΙά Τοβίαπιεηε 
ᾳαβς. Ὦ)ηζ, Φασγ.. νυ. 1.2, Ὁ. 926. Βαΐ, 
ἔποισ] θβρεοἰα]]γ ἐγοαιεπθῖτ {μ6 Β1019, 
{]ετ ατα δύ ΠΥ 6ΟΠΊΠΙΟΠ ΘΥΕΥΥΜΊΘΥΟ. 
ΤῊΘ βαγίησ οὗ Ώἱοσ6ΠθΒ, ὑ]αί ἴπο 8οΏοοΙ 
οὗ Ἐπο]ίάθβ γα ποὺ σχολὴ Ὀαυῦ χολὴ 
απὰ {μ6 αἰβοουχῆθ οὗ Ῥ]αΐο ποῦ δια- 
τριβὴ Ῥαὺ κατατριβή (ίορ. Παοετῖ. Υἱ. 
24), ΠΙΔΥ ὈΘ πιαίοῃμεά ἴῃ ἘΠ ΡΊ8}. ὈΥ ὑπο 
απιραββαἆοτ’5 οοπιρ]αϊἰπύ ὑπαῦ Ἡθ δὰ 
Ῥθυυ 5οηπύ ποῦ {ο Βραΐη Ῥυό {ο Ῥαϊη, 
ΟΥ̓ 1,εϊορδίοι3 τεροτῦ οὗ ιο Επρ]]β]ι 
ίΟΟΡΒ ἴῃ ἴπο Νεἰπεγ]απάβ ὑπαῦ πο 
Ωιοεπ)ς 6ροου εαὈ]εοίΒδ Ί6Γθ πο Ῥοεύέεγ 
μη αὈ]εοίβ, ος Οο]εγιάφεΏ ἀεβοτὶῖρ- 
ύίοπ οὗ Βγεπο] ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΥ α5 “}5110- 
ΒΟΡΗΥ» οἵ ασαίπ ἴῃ Παἰίη Ὦγ ιο αυτί 
οἳ ρορθ αραἰπβῦ απθἰρορθ ὑμαῦ Ἠθ γγὰβ 
ποῦ ΄ οοπβεοταῦιβ) Ῥαῦ ΄ εχθοταῦιβ,) ΟΥ 
{86 οΟΠΙΠΙΟΏ ΡΓΟΥΘΣΡ ΄ οοπιρεηάία ἀἱδ- 
Ροηάϊα» θθ αἶβο Έκγγατς 6λαφίεγα 
ον Γαπςιαθε Ὁ. 265 Βα. 

3. ἡμεῖς κ.τ.λ.] “γε αγο ἐδ τὰ 
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ἐν Χριστώ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθοτες. 

ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΤΗΕ ΡΗΠΙΗΙΡΡΙΑΝΕ, 145 
4 ὔ 

καιπερ 

» ντ ο“, ο ρε ἣν ἃ / » 9 ω 

έγω εχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκι’ εἰ τις δοκεῖ ἄλλος 

οἵγσιωπιοϊδίοπι; 6, ο Ἠαγθ Ραὺ οἵ 
{πο Ἱπιρατ]όγ οὗ ιο Ἰθατύ απᾶ Ἰαγο 
ραῦ οηἳ Οηῖθί, π]εύ]εγ Ῥε]οηρίης {ο 
{ο ουὐνγαγα οἴγοαποϊδίοῃ, α5 1, οΥ {ο 
{ο οαύπαγά αποϊγοιηςΙβίοἩ, 48 Τοι.᾽ 
ἡ περιτομή] Τμο οοπἰταβῦ οἵ ο 

πηαζθγ]α] απἀ {πο αρἰτιίαα] οἰτοιπι- 
οἶβίοι ΟΟΟΙΥΒ ΠΙΟΤΘ ΈΠαηπ 9Π0θ6 6]56- 
νηθγο ἴῃ δῦ Ῥαα]: Ἠοπι. 11. 25---29, 
0ο]. Ἡ. 11, οοπ1Ρ. ΕΡΙΘ8. 11. ΤΙ οἱ λεγό- 
µενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης 
περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου. ἴῃ 
{118 γερροοῦ, 48 ἴῃ 850 ΠΙΑΠΥ ΟὔΠΘ 15, δῦ 
Βύ6ΡΗαπ’5 ΒΡΘΘΟἢ οοπύαίΠ8 απ Δη 1 οἱ ρα- 

᾿ ἀΐϊοη οἵ δῦ Ῥϑὰ}: Αοὔβ νἱ]. .51 ἀπερίτμη- 
τοι καρδίαις καὶ τοῖς ὠσίν. ΤὴΘ 86 
πηαᾶθ οὗ {πο ηδρθ οἱ οἰγοιπιοϊβίοη, ἃ 8 
α ΙηΘ{αΑΡΗΟΥ {ος ΡΣ ὑγ, πὶ ο Ο]ά Το5- 
ἑαηιεηῦ πα Ῥγεραγεᾶ Όλα ΨΥ {ου 08 
Α)οβί]θ5 αρριοαβοη: 6.5. ὕπ6 οἵι- 
οαπιοΙδίοη οὗ 6116 Ἰθατί, Παν]ζ. αχν]. 41, 
Ῥουῦ. χ. 16, χχχ. 6, Ετε]ς. χ]ῖν. 7; οὗ 
{μθ εατ, 61. νἱ. 1ο; οἵ {6 1108, Εχοά. 
γΙ. 12, 30; Ο0ΠΙΡ. «61. 1χ. 25.26. ΤῊυ8 
ἴοο ΡΗΙ]ο ἀἱβοιβεοε αὖ 80Π16 Ἰεπσίμ ἴπο 
αἰσπιβσαποο οἳ 015 γῖίθ, 85 ἃ 5ΥΠΙΡΟΙ οὗ 
Ώ]οτα] Ῥαγρα/ὔίοη, ἄθ Οἴγειο. Π. Ῥ. 211 
Μ, ΟΟΙΗΡ. ἄο οί. ΟΙ’. τι. Ῥ. 255 Μ. 
5ο ἴοο Φυδύϊη. /2ἰαζ. 12, ϱ. 229 0 δευ- 
τέρας ἤδη χρεία περιτομῆς, καὶ ὑμεῖς 
ἐπὶ τῇ σαρκὶ μέγα φρονεῖτε (60ΠΙΡ. ὃ 19, 
Ῥ. 236 0), ὃ 43, Ῥ. 261 6 οὐ ταύτην τὴν 
κατὰ σάρκα περιλάβομεν περιτομὴν 
ἀλλὰ πνευματικήν, ΒΑΥΠΔΌ. ὃ 9. 

πνεύματι Θεοῦ] “ὃψ ἐλ6 δρίγιξ οὗ 
σοᾶ απᾶ ποὺ νψΙῦ {ο ογάϊιπαησθα 
απᾶά ἰγαάΙιονπςβ οἵ θη. Τῆι Θεοῦ, 
ροεῖἀάθβ Ῥοῖπς {πο Ῥεύύευ βαρρογίοά 
γοβάίησ, 15. 4150 'Πιογο οπιρ]αδίο ἴ]ατ 
Θεῷ. ΤΠ Ἰαμΐογ Ἠούγ/ογνος Ργεβεηίς 8, 
«08ο; Ῥατα]]α] {ο Ἐοπι. 1.9 ὁ Θεὸς ᾧ 
λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί µου. 8366 {11 
πεχί ποίθ. 

λατρεύοντες] Το {ἴδγπι λατρεία, 
λατρεύει», δὰ ϱ οὐ {ο Ὦο αβοαᾶ ἴῃ ἃ Υ6ΕΥΥ 
βροοΐα] 86Π86 {ο ἀαποίο {ιο βοιτνίοο 
γοπάογοᾷ {ο ᾖοἴογα]ι ὮΥ ιο Τβταο]ίο 
806, 45 Ηἶ5 Ῥοοι]ίαχ Ῥεορ]θ: 866 6506- 
Οἷα! Ἠοπι. κ. 4 ὧν ἡ υἱοθεσία κ.τ.λ. 

ΕΠ, 

καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι, 
ΑΟἴΒ ΧΧΥΙ. 7 εἰς ἦν τὸ δωδεκάφυλον 
"ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λα- 
τρεῦον κ.τ.λ.; οοπιρ. ΗεῦὈ. ἰχ. 1, 6. 
Ἠεησο ἴμο «ἰσπίῃοαποῬ οὗ δῦ Ῥϑὰ}}Β 
Ἠογάς Ἠετο; /Ἡθ Ῥοβ5ο88 {πο {γιο 
περιτομή, ἴ]ο οἰτοιπασοϊδίοη ποὺ οὗ {πε 
Άορ]ι Ῥιό0 οἱ ὑΠ6 Ἰδαγό, απά ντο 4150 ο/θΥ 
{86 γιο λατρεία, πε Βετνίος ποῦ οἵ εχ- 
{ογπα] τΊέος αὖ οἵ ἃ ΒΡ1ΡΙ 8] σου !ρ᾽: 
οοπιρ. 90}. ἷν. 23, 24. Τὴ6 84ΠΠΘ ορ- 
Ῥοβϊθίοη Ὀθύνγθθῃ ὕΠ6 οσίεγηα] απᾶ {Π6 
αΏΙΤΊ6ιια] λατρεία 18. ἱπιρηεά αραίῃ ἴῃ 
οι. ΧΙ, 1 παραστῆσαι τὰ σώματα 
ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ 
Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν, 
Ῥοερίάθς Ῥοπι. 1. 9 αποὐεά ἴῃ {π6 ϱῃτθ- 
σίουβ ποίθ. Οοπιρατθ Αἰμεπας. 760. 
13 προσφέρειν δέον ἀναίμακτον θυσίαν 
καὶ τὴν λογικὴν προσάγειν λατρείαν, 
απᾶ 566 {π6 ποίθ οἩἨ ἶν. 15. ΤΠϊ8 ἀεῖ- 
η]{6 56η86 οὗ λατρεύειν 6χ)ΡΙαΙΠΒ ΠΟΥ 16 
ἰβ αβοά αὈφο]αίαΙγ πθ]οιῦ ΔΗΥ ο886 οὗ 
{μ6 ορ]εοῦ [Ὁ] ον ηρ,, 48 1π ΠῸΚΘ 11. 37, 
Αοΐς χχυὶ 7. Τὴ6 βαβϑυϊθαϊοη οἵ 
Θεῷ {0Υ Θεοῦ Ίιογο γγᾶβ ῬιοβαβΙγ δὴ 
αὐὐοιηρὺ {ο τε]εΥο πε αρρατθηῦ ἀν κ- 
ψ/αγάηοςς οἳ 05 αΏβο]αζο 1.86. 

καυχώμενοι κ.τ.λ. ἴῃ αοοογάαποο 
αὶ ιο Ῥγοσεθρύ ἵπ ἆ6Υ. ΙΧ. 23, 24, 
ἐπίοο αποθεᾶ ἴῃ ἃ οοπἀεηβοἁ {0ΓΠ1 ὮΥ 
δὲ Ῥαυ], 1 0ος. Ἱ. 41, 2 Ο0Υ. Χ. 17, ὁ 
καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω. 

οὐκ ἐν σαρκί] Οοπιρ. 2 ΟὐΥ. χὶ. 18, 
(αἱ. τν. 13, 1. Τὴ6 εχργθββῖοη ἐν 
σαρκὶ οχίοηἀβ Ῥογοπά περιτομὴ ἴο αἱ 
οχίογπα!] ργ]ν!]αςοβ. 

4. καίπερ ἐγὼ κ.τ.λ. “ἐμποιῇ, ᾖαῦ- 
ἴπιᾳ ηιψϑο.} οοπῇᾶσπεο. πο Αροβί]α 
ἴον {1ο ΠΙΟΠΊΕΠΕ Ῥ]αοςΒ Ἠ1ηδε]{ οἩἨ {πο 
58 16 5ἰαπάϊησ ρτοιπᾶ νι πο οὅι- 
ἀαί2618 απά, δἀορύϊηρ ὑμῖν Ἰαηρπασο, 
ΒΡΘΔ ΚΒ οὐ ΠΙπιβο]{ α5 Ἠατίηρ ναί γγηῖο]ι 
ἴῃ Γαοῦ ηθ Ἰαά τοποιησθά: ϱΟΠΠΡ. 2 0907. 
χ]. 18 ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ [τὴν] 
σάρκα, κἀγὼ καυχήσομαι. ἼἨθ ῬΓΌΡΟΥ͂ 
{οτος οἵ ἔχων πεποίθησιν τηυϑῦ ποὺ ὈΘ 
οχρ]αϊπεά απαγ. ΤῊΘ καίπερ ἐγὼ 
βἰπσ]ες οαὐ ἴἶιο ΑΡοβί]ε (οοπΙΡ. 1 ΤΗΘΒΒ. 

10 
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/ / ᾽ λ δὰ 
πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγω μάλλον" 

ΕΡΙΞΤΙΕ ΤῸ ΤΗΝ ΡΗΙΠΗΙΡΡΙΑΝΡΕ, Πὔς 

δπεριτοµήῆ ὀκταή- 

µερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμεέίν, Ἑβραῖος ἐξ 

Π, 18), Του ἴπο Ῥ]ήἩρρίαπς ἁἀἷά ποῦ. 
ΚΘ 156 Ῥο556β8 ὕΠ 656 οΙαίπ]Β. 

καὶ ἐν σαρκί] “πο ἐμ6 ἤοβί, αδ οοοῖῖ 
85 ἴῃ Ολμτ]δὲ; αν 1 {ογβοοῦ 5 οἳθ 
ἱορ]ο ἀῑᾶ ποῦ «οΥθΣ 61θ π]ηυ]θ Πε]ά οἳ 
Ῥοαδίης. 

δοκεῖ πεποιθέναι] “λίπος {ο αυ 
εοπιΠάσπσθ’; ΄Β6ΕΙΙ5 {ο ΗΠΙπιδε]/[) γα ΠΟΥ 
Όλα «86ΘΙΗΒ {0 Οὐ ΠΟΥΒ᾽; [ῸΥ {ο ΓΟΥΠΙΘΥ, 
Ῥοδιάς» Ὀείτπς ἐς ΠΠΟΓΘ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΠΙΘΑ- 
1ης ἴῃ δῦ Ῥαα] (1 ον. 11]. 18, νἱ]. 40, Χ. 
12, ΧΙ. 16 εἶς,), 15. 4180 πιογο {ογα)]ο. 
11 ἐγὼ μᾶλλον γγΧ6 τηπβῦ ἀπαουβύαπα 
δοκῶ πεποιθέναι ἴπ Ό]θ ΒΑΠΙθ 56η86; 
“ὉΠΟΥ͂ ατγορβαῦθ {ο {Πθ6ιηδε]γος {Π| 656 
εαγηα] ρτ]νί]ερες, 1 4150 δυτοόραύθ ὑΠ 61} 
ἴο πη Υ56011. δ Ῥαι! 18 πβίης απ α7ῷ ι.- 
ιοί αὐ  ορυῖγιθηγυ; ἴῃ ἶἷβ οὗ 
Ἰαηστιαρο, ηο 15 {ΟΥ ὑπ πιοπχεηί ΄Βρθα]κ- 
Ίησ {ο0]ΝΗΙΥ; 18 “ροακίησ ποὺ αξίου 
ο Ἠογά 2 0ος. χὶ. 17. Βεο {Π6 ρτθ- 
οεά(πρ' ποίο, 

5. ΤΗΙ8 ρ8δρασο Π88 α οἶοβθ Ραγα]]α] 
ἴῃ 2 Όο0Υ. Χῖ. 21; απᾶ πο ϱΟΠΙΡΑΥΙΒΟΠ 
18 Ἰηδίγαοίίνο. 101 {6 βάτο ἀερί] 
οἱ {6ε]ῖησ απᾶ {ο 5816 σεηογα] Ῥραγ- 
Ῥογύ, πο {οΥπι οἵ αχργοββίοη ἴῃ ἴ]θ 
Όπο ρ8ββασο5 ἀἱῆετβ πηάσ]γ. Το ἰὰ- 
ππι]ίάοΒ8 Θ4ΡΕΓΠΘΕΒΒ οὗ ὑπ Αροβῦ]ε5 
θαγ1ἱ6Υ δύο, ΠΠΙοἩ αΏρθεαΥβ ἴῃ ἴἶο 
Ἰούέον {ο {πο ΟοΥ δ η8, 15 τερ]αοεά 
Ἠεγο ὮΥ ἃ πιογθ αράσθά, έἐποιισ] ποῦ 
1685 οαγησβῦ, ἴοπο οὗ τοπιοηβίγαηςθ. 
0οπιραχθ 8150 Ομ. Ισ. 3---σ, ΧΙ. 1. 

Τπο ἴουν οἶααδες αὖ ο Ὀοεριηπίης 
οἵ ὑπ ΠΕΙ νουβο, νν]]οἩ ἆθδοτίοο ἴἶιο 
ρτϊνι]οσος Ἰπλογίιθά ὮΥ ἴο Αγροβί]ο 
αραχὺ {γοπι Ἠϊ8 οὐ αοῦ ος ΠΠ], αγο 
αιταηρθά η 4η αβοοηάϊπς 50816. (1) 
ΊΠο ἆποθ Ῥροεχίογπ]αποθ οἱ {πο τῖίο οὗ 
οἰτοιπιοϊδίοη ΒΗΟΠΝΒ ὑμαῦὺ Ἠϊ Ῥατεηίβ 
πΙ6ΥΘ ΠΟΙΟΥ͂ Ἠθαί]οηπ5 ΠΟΙ 8οΠ8 οὗ 
15ηπηαε]. (2) Βαῦ 88 {Π15 18 οοηςὶβί- 
ουῦ ἢ ὑπ" Ῥεΐπσ Ῥτγοβε]γίθς, Ίιο 
βροοῖΠεΒ 5 αἰγϑοῦ Τβγαθ]ίο ἀεξοεπί, 
(3) Αραϊη, Ἠϊ8 αΠΟΘΑΟΥΑ παϊσ]ῦ Ίανο 
Ῥοεεπ ἀθεορηάαπίβ οἵ Ίεταςὶ απᾶ γοῦ 
Ἠανο Ῥε]οπρφαᾶ {ο α γεποσαςθ’ ἐτῖρο. 
Αραϊπαύῦ ἴμ]5 ΡοβδΙΡΙΗίΥ Ἡο ριαγάς Ὦγ 

ΘΠ τ᾽ ο {ο 0} ὑγ] 6 οὗ Βοη]απιίη. 
(4) ΤμΑΒΌΙΣ, τηδην οὗ Ποβθ, ἩΠοβθ ἆθ- 
βοοπῦ Ίναδ απἰπιρθασΠμαβ]θ απἁ πο Ἱῃ- 
Πετ]ιεά πο ΓΙ οὗ ιο Μοραίο Ίαν, 
γεί 48 Ηνίηςρ αΠΠΟΠΡ’ Πδαί]θηβ αἀορίεά 
Όιο Ιαησααςφθ δηα οοπ{ογηιεᾶ {ο Όιθ 
οδίοπΙΒ οἵ μα ῬθορΙθ ατοαπᾶ {Ἠθι. 
Νοῦ ες]. Ψ6Υ9 ὑΠ6 {ογε[αίμετ8 οἵ Ρα] 
οἵ Ταγβαβ. Ίποτο δα Ῥεεηῃ πο Ἠε]]θ- 
ἰδ ΑΊΠΟΠΦ {ηεπα; ἴπεγ πογο 8}] εἰτίοί 
Ἡορτανβ {γοηι Πγβύ {ο Ἰα5ί. 

περιτομῇ ὀκταήμερος) Οοπγτοετίβ {ο 
«Γιά αίβπη σοῦ ο οἰτοιηιοϊβεά ἴῃ 
ΠΠα{ίΙχθ ασθ; 15} 18 6 1068 ἵπ ὑμὶν Ιτ- 
{επί γϑᾶγ. Οοπεεγηῖησ {ο Ἰαὔΐογ 
860 «οβερΗ. «4πίέ. 1. 12. 2. Ἐοῦ 11ο 
ἀαίϊνο περιτομῇ “ἴῃ τοβρεοῦ οὗ οἵγοαπι- 
οἰθίοπ) οοπΙΡ. Ἡ. 7 σχήματι εὑρεθείς, 
απά 560 ΠΟΙ ὃ χχχὶ. Ρ. 27ο. Τ]ιθ 
ΠΟΙ ηδὐΐϊνθ περιτομή, τειᾶ ἴῃ 8ΟΠΙΘ 
ἰοσίβ, 15 αγα]γ ὑγϑηβιαῦα ]6. ΕῸΓ ὁκ- 
ταήμερος “οἰρῃ!ῦ ἆαγθ οἱά” οοπιραγθ 
τριήμερος (Μ. ΑΠίΟη, 1ν. 50), τετραήµε- 
ρος (Αγὶκς, οὐ. 111. 15), πενθήµερος 
(Χοεπ. Μοεζῖ. υἱῖ. 1. 14), δεχήµερος 
(1Πασγᾶα. ν. 26, 32), θίο. ΤῊΘ Ρὰββασοθς 
ααοἰθἀ 81ου’ {αῦ ὑπ πογάβ ἀεποίθ 
Ῥτορθτ]γ ποὺ ἐπίογσαί Ῥαῦ ἄιωαίῖοπ, 
80 ὑ]αῦ ΄οἩπ ἴ]ιο οἰσλίῃ ἀαγ) ἶβ ποῦ ἃ 
γογγασσατα(ε ἐταπβ]αῦίοη. Πο Ώτοκεπ 
ἀαγβ αὖ ὧιο Ῥεσϊηπίης απἆ οπᾶ 816 οὗ 
οογβο οουπ{εἆ ἴῃ {ο πιακοαρ{μο εἰσΏύ. 

ἐκ γένους Ἰσραήλ] 1.6. 18. ραγοπίβ 
π/ογθ ποὺ ργα{ιοά Ἱπίο {πο οογεπαηύ 
Ῥεορ]θ, Ὀαυ ἀεβοεπάςεά {τοπ {ιο οσἳρ]- 
πα] βύοοκ. Όπ Όιο Αἰσπίβοπηπςο οὗ 
έ]εταε], [βγῶ] 106, ἃ8 Ἱπιρ]γῖηρ 89 
Ρτϊν]]ορεΒ οἵ ὑπ ὑμθοογαῦϊο οονθηϑηΐ, 
866 ἴ]ιο ποῖθ οἨ (α]. νἱ. τό. 

φυλῆς Βενιαμείν] Α8 Ῥοαπ]απιϊπ ϱ4Υ9 
{ο ο ]εταε]ίο8 ὑλμεῖν Ετεῦ Κῑπα, 38 
Ῥοπ]απαίπ αἶοπθ πας ἔα Πα] {ο ό αᾶα]λ 
αὖ ἴο ἀῑδγαρίίοη, 50. 8180 ὑμ18. {106 
λαᾶ Γγοπι ὑπ θαυ] θϑὺ {ππεβ Ἰε]ά ῃ6 
Ροβύ οὗ Ποποισ 1π {ο αγπιῖος οἵ Όλο 
ηαΔΙΟἨ. ΄ΑΠΘΥ ὑπ6θ, Ὁ ῬΒεπ]απιϊη) αβ 
α Ῥαῦιο-οιν οἳ 1βγας]; Φπᾶρθ8 ν. 14, 
Ἠο8. ν. δ. Τὴ ϱ1ο0ΥΥ οἱ ὑπ6 Βεπ]απιϊέο 
Ἠοπογου ἀῑά ποὺ ὁπ Ἠθγο, Ηθ τ6- 
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Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, “κατὰ ζῆλος διώκων 
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τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην την ἐν νόμῳ γενόμενος 

πιθπηΏογοά γη] Ῥτίάρ ὑπαὺ 15 {9Γ0- 
{αἴλογ αἸοπθ οὗ ο Όννε]γο ρα(γΙαγοΏΒ 
πας Ὀοτη ἴῃ ὑῃ6 Ἰαπᾶ οἵ Ργοπ1ῖδο (896 
{π6 νοτᾶς ραῦ Ιπίο {πο πιοι{]ι οὗ Μογ- 
ἀθοαῖ ἴῃ Δ{οφιζ1. ἘΌΝ. 111. 4, ααοϊεά Ὦγ 
ἨΓοαίβίεϊπ). Ηθ νου] 4180 γοσα] 0ο 
στοαῦ παδίοπα] ἀε]ίγεχαποο πτουρ]ῦ ὮΥ 
1688 Οὗ ἃ Μοη]απα]έο, νη]ο]ι γγὰβ οΟΠΙ- 
ΙΠΘΠΙΟΥΑύ6ᾶ ἴῃ πο Τεατ]γ [οβύϊνα] οἵ 
Ῥατῖπ, δύ Ῥαι] πιοηὔΙΩΠΒ Τι ἀθβοθηῦ 
ἴσου Βοη]απαϊηῃ ασαἶπ ΤΟΠ. ΧΙ.1. Ἠο 
ἀουρί]αςς ἀοτῖνεά Ἠΐ5 παπηο βαι]) αἱ- 
τοοῦ]γ ος ΙπάϊγαοίΙγ Ώοπι {πο Βεπ]α- 
τηϊὺθ Κίηρσ, {ο ΠΟΤῚ Ὡς ἨΙπηβο]{ γοίογβ 
ἢ τυ Κα οπ]ρ]αβῖ5 (Α ος χα]. 21). 
Αὐ ἃ ΥΕΙΥ ΘεΔΤΙΥ ἆαίο ιο ῬγθάΙοξίοῃ 
ἴῃ αοορ’5 Ῥ]οβεῖης οἵ Βεη]απιίπ (ο. 
χ]ιχ. 27), “1 ἴλο πιοτηῖης ο α]ια]] 
ἀθνοιιγ {]ιθ ΡΤΕΥ απά αἲ πὶσ]ιέ Το α]ια]] 
ἀῑνιάα ἴ]ο ερο!1, παβ αρρ]οᾷ {ο {π6 
ρεγεεοιίπς Ζ6α] απἀ Ἰαΐθυ ϱΟΠΥΘΓΒΙΟΠ 
οἵ δύ Ῥαυ]; Τεοί. ο αΐγ. Βρη). 11, 
Τογωαι]]. αἄο. ἨΜαγο.ν. τ. ΗΙρρο].  γαφηι. 
5ο (Ρ. 140 Παρατάθ), Ἡρ]ιγ. ΒΥΙ. τν. ΡΡ. 
114, 193, (οοπιρ. Ὁ. 288); 8600 σαἰαίίατις 
Ῥ. 321. Όπ {ιο ελαγασύετ οὗ ὅδ] οἳ 
Ταγββ ἴῃ οοηποχίοη ΙΙ {16 οἶια- 
γαςίθυγ οἵ {ο ὑτίωο 566 ΒἰαΠΙ6Υ «οισίς]ι 
Ομμγοῖ, τι. Ῥ. 49. 

Ἑβραῖος ἐξ Εβραίων] ΑΒ Ἰουδαῖος 
18 ορροβεᾶά ὕο Ἕλλην ἴῃ Όλο Νου Τ68- 
ἰωμιοηθ(θ.σ. Ἠοπ. 1. 16), 50 18 Ἑβραῖος 
{ο Ἑλληνιστής (Αοἴβ νἱ. 1). [ἡ οί]ιου 
πογᾶβ, ΥΙ1Θ {116 ΓΟΥΙ1ΘΥ Ῥαϊγ οἱ [θυ ΠῚ} 
6ΧΡΓΥΘΒΒΘΒ ἃ οομίταβί οἳ Τα απά Υ0- 
Ἠρίου, ὑπ6 Ἰαζ0ος Ἱππρ]]ες ἀἱΠεγοποορ οὗ 
Ἰαησαασθ απά ΠΙάΠΗΘΙΒ. ἡἨθΠίη ιο 
Ῥα]ο οἱ 6 ον δ ΟΠΙΤΟἨ ἃ Ἠ8Π ΑΒ 
᾿]ουδαῖος, πο ἐγασοθᾶ 18 ἆθβοθηί {ΟΠ 
ΦΔ000 πὰ οοη{ογπιθᾶ 6ο {ο τε]ρῖοη 
οἵ 5 {αὔ1ου», θαὺ Ίο ννὰβ ποὺ Ἑβραῖος 
8180, ὉΏ]0588 Ἡθ Βροκθ {ο Ἠεργου 
{οηρτο απᾶ γοίαϊμθα Ἡ ΘΌΥΘΥΥ οαβύο 8 : 
866 Έγεπο] 3. 7. Υπ. ὃ χχχίχ. Ρ. 129. 
Ἠεποο Ἰοτθ, ἃ8 ἴῃ 2 005. χὶ. 22, “Η 6- 
Ῥγουγ) ΙΠρΙΘ8 βοιπεύμῖπς Ἱ]Ιο]ι 15 ποῦ 
οχργοββθά ἴῃ “Ἰβγασμίο. Τμουρ]ι ού 
Ῥαυἱ πας Όουῃ ἴῃ Ταγδας, ἢ γγαβ γοῦ 

στ” 

ΟΠ. 18 ΟὟ Ῥογβοπα] εἶιοίςο. 

ΙΟΏΒΘΥΥ4ΠΟΘ. 

Ῥτους]λό αρ απάςγ ἃ ϱτεαῦ ΗεΡρτοι 
{θασ]ιου Ἱπ {πο Ἠερτευ πιοίγορο]ῖΒ 
(ΑοίΒ αχ!]. 3); ἢΘ 8ΡοΚκο {ο ΄Ηεῦτου 
Ίαησιασο βιθη{]Υ (καὶ, 40, ΧΙ]. 2); Ἰιο 
ααοίύο5 {γοαιαπ{Ιγ {τοπι {πο ἨΗεῦτον 
ΒΟΥΙΡίαΥα65 ΥΙΟ] Ὦο ἐγαπβ]αζθΒ {ΟΥ ἨΙΠ]- 
561, ὑπι8 σοη γαβύϊηρ γη 19 οοπίεπι- 
ΡογαχίθΒ {Πο ὁσνίβδαῃ ἘΠίο απά ὑῃθ 
Ογ]βῖαπ υϊῦου οἱ ιο Ἐρίρί]ο {ο ιο 
ἨσοΡταγα, Ίο ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 186 ὑπ6 Ἡ ε]- 
Ἰθι]βίῖο γογδίοπ οὗ {πο Βενοεπίγ. Τ]θ 
ἰγαάΙθίοη πιοπθ]οποά ὮΥ «ατοπιθ ΟΠ 
Ῥ]ήοπι, 23 (ΥΠ. Ρ. 762, εᾱ. Υα]]αταί), 
ὑμαῦ δῦ Ῥαα]ς Ῥατοπίς Ἰϊνοᾶ ἵπ ἴ]ο 
(6αΗ1εαπ {ού οὗ (ἴδομα]α απά Ίεγο 
ἀτίναιι (πεποῬ Ὦ} {πὸ Ώοπιαῃ Ιπγαβίοη, 
οοηύαίηΒ 108 ο το[α{αὔΐοι ἵῃ ἃ. πιαη]- 
{ού απαοΏτοηῖδηι; Ῥαΐς 16 86ΟΠΙΒ {ο 
Παβίταίο δῦ Ῥαι] βἰαζεπιεπύ Ἠθγο, {ου 
16 ΤηΔΥ τοβῦ οἳ ἃ ΤΘΠΙΙΠΙΦΟΦΠΟΘ οΓ ιο 
Ίοπρ γαεβιάσπορῬ οὗ Πῖβ {απ]γ ἴῃ ἴ]οβε 
Ρατῦβ. Ἐον μο ἴογπι οἵ οχργθββίοη 
Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, “ἃ Ηοβτεν απᾶ οὗ 
Ἠεργαι αποθβίτγ’, σοι ρ. Η ογοά. 11.143 
πίρωμιν ἐκ πιρώµιος, Ὦεπιοδίῃ. 4παάγ. 
Ῥ. 614 δούλους ἐκ δούλων καλῶν ἑαντοῦ 
βελτίους καὶ ἐκ βελτιόνων, ῬΟΙΥΌ. 11. 5ο. 1 
οὐ µόνον γεγονέναι τύραννον ἀλλὰ καὶ ἐκ 
τυράννων πεφυκέναι, ΝΙθ]ι Οὐ ΠΟΥ ρ8β8αςϱΒ 
οοἸ]θούβα ἴῃ ΥΥ οὐβύθιπ απά Κυρκθ. 

Πανῖης ὑμὰ8β δηυπμηθγαύθα ἢἷβ ἰη- 
Ἱοαν]ιοά Ῥτϊνϊ]οσα5, Όλο ΑΡροδίϊθ Ρο968 
οη {0 βρθα]ς οἵ πιαὔέογς νοὶ ἀερειάεά 

ΗΘ ατο 
έηνου {ορίον οὗ Ὀοαβύϊηρ. (1) ΑΒ τθ- 
ραχά5 ζαιο, Ίο αὐζασ]ιοά Ἠ{πιδε]ξ ἕο πο 
βοοῦ πληῖο] ἵγας βἰγιοίοδύ ἴῃ 168 τίθια] 

(2) ΑΑ τεραγάβ σθαῖ, Ίο 
Ἰαά Ὀθεη 48 οπογροίῖο 45 ΑΠΥ οἵ 8 
οοΟΥΥΠΙΘΗ ἴῃ Ῥογδθοιίίης ὑμο Ογο]. 
(3) ΔΑ γϑραγὰβ 2ἱ0Λίθοιβ1658, Ἰιο δὰ 
Τοῦ ποὐμίπσ απἀάοπθ οι ιο ἰδ 
τοα τος. 

νόμον] ΄ἴαιο) ποὺ λαο ἴαιο"; [ον 
ἔλοπρ]ι ιο Μοβαῖο Ίαν 18 πιθαπῦ, γεῦ 
τὸ 18 Ἰογο γοσαγἀεὰ ἴῃ ιο αὐαίγαςῦ, ἃ8 
α Ῥεποίρ]θ οΓαοβίοη, Ὀδίπς οοογάϊπαίθά 
αι ζῆλος απά δικαιοσύνην. Ἐοῦ ὑῃθ 

10---ᾱ 
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ἄμεμπτος. 
λ ἃ λ / 

διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. 

ἘΡΙΡΤΙΕ το τς ΡΠΠΙΡΡΙΑΝΡ, απ 1 8 

ἀλλα] ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι 

δ ἀλλὰ μὲν οὖν [καὶ] ἡγοῦμαι 
/ / οφ λ Αα τς ’ σι 7 

πάντα ζημίαν εἰναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χρισ- 

ἡ. ἅτινά μοι ἦν κέρδη. 

αἰδυϊπούϊοῃ οὗ νόμος ἃπα ὁ νόμος 866 
Όλο ποΐδβ. ὁ. (α]. 11. 19, 1γ. 4, 5 21; 
γ. 18, ΥΙ. 14. 

Φαρισαῖος] Αὐοὐβ χχΙΠ. 6 ἐγὼ Φαρι- 
σαῖός εἶμι υἱὸς Φαρισαίων (ΥΙι8Γθ υἱὸς 
Φαρισαίων ῃΘ6ΥΠαΡΒ ΥΘ{Θ6ΥΑ γαῦἩογ {ο 15 
ἴΘαΟΠΘΥΒ απ {ο Πῖδ αποθβίοΓΒ, Ῥείης 
ἃ Ηουταϊβπι 1 “0Π6 Βο0η8 οὗ {Π6 Ργο- 
Ρ]ιοῦβ᾽; οΟΠ1Ρ. ΑΠΙΟΒ Υἱῖ, 14), Χχνι. 5 
κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμε- 
τέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος, ΧΧΙΙ. 
3 πεπαιδευµενος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ 
πατρῴου νόµου. ΑΒΙπΙΙ]αΤΙΥ δῦ Ρατ] οα118 
ἨήΠβ6]Ε ζηλωτὴς τῶν πατρικῶν παρα- 
δόσεων 1 (.]. Ἱ. 14: 866 Πο ποῖθ {Ἠ6γ9, 

6. κατὰ ζῆλος κ.τ.λ.] Απ οχρτθβδίοη 
οὗ 1Πύ6Π86 Ιγοηγ, οοπάεπιπίης Υ]/]6 ἢΘ 
ΒΘΘΠΙ8 {ο εχα]ί Πἱ8 ΓΟΓΠΙ6Υ 56}: 1 παβ 
πθα]οΒ αΌοτο {Ίιθπῃ 8}} ; 1 αβδογύθεᾶ πιγ 
Ῥτϊποίρ]θς 0} ἢγ 9 απᾶ βποτά; Τρ6:56- 
ου{θᾶ, Ἱπιργϊδοπθᾶ, 516ύ’ ὑΠ686 Ἱη[αὐιιαῦ- 
οἆ ΟἨγ]βίίαΠΒ; 0Π]6 πναβ ΤΥ στοαῦ ο]α1πα 
{ο σοἆβ{ανοιν. ΤΗΙβ οοπἀάθηβεά ΙΓΟΠΥ 
18 ἨΙΟΥΘ ΟϱΟΠΙΠΙΟΠ ἵπ {16 οατ]ῖεγ ερὶ- 
βἱ168: 6.5.1 ΟὐοΥ. ἵν. 8, 2 0901. κὶ. 1, 7, 
19. Το οοτγθοῦ γοαᾶῖης ἶ5 ζῆλος (ποῦ 
ζῆλον), 105 σοῦ {ογπι 8566 που 
δ Ἱχ. Ῥ. 76, Α. ΕΒιθίπιαπη Ρ. 2ο. [ἴῃ 
Οἶαπι. Ώοπι. 88 3, 4, 5, 6, πΠθγθ ἴ]ιθ 
γα ΟΟΟΌΥΒ {γθαιθΠ{]γ, 616 πιαδου]]ηα 
απᾶά πηθιίθυγ 866Π1 ο Ὀ6 Ιπίεγοπαποοά 
πηζ]λοιῦ αΠΥ Ιαν, 

διώκων] Τ]ιο ταίθγθηςθς ἴο Ἠ]5 Ρεχ- 
βοοιῦΙοη οὗ ὑπ6 ΟΠ ΤΟΝ ἃγ6 {γοφιεπί 1Ἠ 
ού Ρατ]: 566 ἴ]ιο ποίθ οἨ (18]. 1. 13 καθ᾽ 
ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 
Θεοῦ. 

τὴν ἐν νόμῳ] αἀάεᾶ {ο αὐλ} ΠΥ απά 
Θχρί δίῃ δικαιοσύνην; “ὅποι τἱρῃίθουβ- 
ΏΘΒΕ 48 οοηβ]ςί5 Τη ἰϑνν, ἴῃ ΟὈΘΑΙΘΠΟΘ {ο 
Του] Ῥτοοςρίδ’, Ραῦό ποῦ {Π6 ἴταο 
ΤΙσΠ{ΘΟΙΒΠΘΑΞ: 8566 Το6Υ. 9. Ἠετο ἐν 
νόμῳ ἰβ αβοά φλοιό πο αγίσο]ο {05 
Όιο Β4Π1Θ ΥΘάΡΟΠ 88 ἴῃ ΥθΡ. 5. 

γενόμενος ἄμεμπτος) /ε)οιοίπη /- 

ἀλλὰ μενούνγε [καὶ] ἡγοῦμαι. 

δε ὐἴαπις[οςς, 1.6. 1 οηουϊέἑοα πο οὉ- 
ΒΕΓΥΩΠΟΘ Ἠούεγευ ὑγ1υ1}}᾽, ἴον µέμφεσ- 
θαι ΑΡΡΙΙ68 {ο βἴπβ οἳ οπ]ἱβαῖοη. 

ἅτινα κ.τ.λ. ΄ ΑΙ βαο]ι ὑπ]πρ5 υγ] σ]ι 
1 αβεὰ {ο οοαπέ αρ 88 ἀῑδάποῦ ἰὔθιηβ 
ἢ ἃ ΤΠ ΒΟΥ σγεεά απᾶ τ6ςκοη 00 ΤΗΥ 
εγθάΙῦ---εβο 1 ανο παβδοᾶ ἰοσεί]ου 
ππάθγ 9Π6 σεπθΓα] Ἰθαά ας 1055’. ΤΙΗ8 
Ῥαχαβηταδο 15 Ἱπίοεπάςά {ο Ὀτίηπς οὖ, 
ὑποιση τὶ ἃ ΏΘΟΘΒΒΑΣΥ οχαρσθγα ΟΠ, 
ἴμο Ιάεα {απίΙΥ εκρτοβδδά ΟΥ̓ ἴπο 
ολαηρο {τοια ο ρ]αγα] (κέρδη) ἴο ἴ]ια 
βἴησι]ας (ζημίαν). Οὐπογνίβο {Πεγο 
που]ά ϱ6 ἃ παίιγα] ἐθπάθποΥ {ο πιακθ 
Ρούῦμ ρ]αταὶ ου ού βἰπραίαγ: οΟΠΙΡ. 
Μεπαπά. ο. 391 (Μείπεκο ΙΤ. Ρ. 348) 
κέρδος πονηρὸν ζημίαν ἀεὶ Φέρει γηθ]ι 

ἐδ. 496 (Ρ. 354) τὰ μικρὰ κέρδη ζημίας 
μεγάλας φέρει. ΕῸΣ ἅτινα, ἀθποῦίηρ 
δι οἶαςε οἵ ὑπ] ηρ5᾽, 560 16 πούββ ΟΠ 
6]. ἴν. 24, ν. 19. 

διὰ τὸν Χριστόν] Τον Οιγτεί, 1.Θ. 88 
16 18. οχρ]αϊπεὰ Ῥοεἱονν (σαχ. 8), ἵνα Χρι- 
στὸν κερδήσω. Το {818 επὰ 16 Ψ88 π6- 
68β5ΑΥΥ Πχβύ {ο ΥΘΠΟΙΠΟΘ αἱ οπου 
οἰαῖπις {ο Τρ ΘΟ ΒΏΘΒΒ; 866 οεροοἰα!1γ 
6δ!ι. τ. 4. 

8. ἀλλὰ μὲν οὖν κ.τ.λ.] “παν ὨλΟΥ6- 
Οὐ 1 αο σοιγὲ αἰξ ἐμίγη εἴο.; 8566 
ὙΠΟ ὃ ΠΠ. Ῥ. 552. 118. οοπιΏϊ- 

παύϊοη οἵ ρᾶγῦϊοϊθβ Ἱπίχοάιοθϐ ιο 
Ῥγοδοπύ βὐαθθιηθηῦ 48 απ απιοηάπιοπύ 
απᾶ οχίθηβῖοηπ οὐ πο {οπηθν. 119 
αἆναπορ οοηβῖδί8 1 Όνγο ΡοϊπύΒ; (1) Τ]ιο 
ιβ ὑαθΙοη οὗ ὑμ6 Ῥτθβοπίύ {ογ {π6 
Ρογ{θοῦ (ἡγοῦμαι ἴον ἥγημαι); (2) Τε 
εχραηΒίοη οἱ ταῦτα 1Πῇ50 πάντα. 

διὰ τὸ ὑπερέχον κ.τ.λ.) ΤῊΘ ΡΤΥ6Ρο- 
ΒΙ{1ΟἨΏ ΠΙΑΥ πηθὰ ἢ οἰ ον ́Γος πο 58 ΚΘ 
ο’ (38 1η διὰ τὸν Χριστὸν 4Ώογθ ἃπά 
δὺ ὃν Ὀοθ]οπ); ΟΥ, 8ἃ8 ἴ]θ β86η80 οὗ 
ὑπερέχον βυρροδβύβ, ΄ὮΥ Υ6ᾶδοΠ οἱ”, βἰ6- 
εἰγίπρ ὑμαὺ ιο βαγραβδίης σου ο 
Ὠνίς Κπον]θᾶσθ ϱοςἸρ86ς απά απηϊηῖ- 
]αΐος αἰἱ οὔ]οι ϱα1ης5 ἴῃ ΟΟΠΙΡΑΠΙΒΟΠ5 
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τού Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου µου, δι ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην 
16 ο / «/ ᾿ / 9 Ἁ « ΄ 

καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα, ἵνα Χριστὸν κερδήσω 9 καὶ εὑρεθώ 
3 -- Ἂν. δη Ὰ ᾿ 5 7, 9 λ 

ἐν αὐτῷ μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου, ἄλλα 

48 2 00, 111. ΙΟ οὐ δεδόξασται τὸ δεδο- 
ξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει εἵνεκεν 
τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης. 

τοῦ Κυρίου μου] 60 {μ6 ποίθ 0ἩἨ 
Ἱ, 3. 

τὰ πάντα ἐζημιώθην] “1 βαβεταᾶ {1ο 
οοπββοα{ἶοη, 8 ππα]οίεᾶ, οἱ 811 ὑπ] 8 
ἰοσεί]ιεγ. ΕῸΣ τὰ πάντα, ΜΏΪΟΙ 15 
βουηθν δῦ βἰγοησευ Παπ πάντα, ΟΟΠΊΡ. 
Ῥοπι. Υἱ 1. 32, χὶ. 36, 1 ΟοΥ. γΠ]. 6, εἰς, 

σκύβαλα] Το πιοτᾶ ΕΘ6ΕΠΙ8 {ο βἶσ- 
ηΙ{γ 6ΕΠΕΓΑΙΙΥ ΄τε[αςδθ’, Ρεῖπσ αρρ]εά 
πιοβύῦ {Γ6αεΠ{ΙΥ 1} 0Π6 8ΕΠ5Θ ος οὔμας 
{ο {οοᾷ, 88 ἵπ Ρ]αὖ. ΟΥ. ἢ. 352 ΡΥ περίτ- 
τωµα δὲ τροφῆς καὶ σκύβαλον οὐδὲν ἁγνὸν 
οὐδὲ καθαρόν ἐστι ἐκ δὲ τῶν περιττω- 
µάτων ἔρια καὶ λάχναι καὶ τρίχες καὶ 
ὄνυχες ἀναφύονται. 7716 Όντο αἰση]βοα- 
ὑϊοη8 ἨΠΠοβί ΟΟΠΊΙΙΠΟΠ 806: (1) ΄ Βχκογθ- 
τηθηύ, ιο Ῥοχύίοη οἵ Γοοᾶ το]εοίεᾶ Ὦγ 
ἴπο Ροάγ, α5 ποὺ ροββθβείησ πι(χ]άγθ 
αυδ] 1165 : 6.5. ἆοβερ]. .8. ο. ν. 13. 7. 
ΤΠ]8 Β6η86 15 {γοαιοπύ ἴῃ πιθάῖσα] υγί- 
618. (2) Ἔπο γείαδο Οὐ Ἰθάγίησ8 οὗ 
α [οαδῦ, {πο {οοὰ Πτοπη ΤΑΥ͂ {Τοπι 
{ῃ9 {αβ]ο: 6.5. Τ:60Π. ΑἸοχ. 2ο (4 ηέλοί. 
ΠΠ. Ρ. 196) ὡς ἀποδειπνιδίου γευσόμενος 
σκυβάλου, ΑτὙ᾿δίο 2 (10.11. Ρ. 258) δεῖπνον 
συχνὸν ἀπὸ σκυβάλων, 4465}. 13 (10. 111. 
Ρ.253) ἐρρίφθω ξηροῖς φυρόμενον σκυβά- 
λοις, ϱ. Μαο. ὃ (ἱ0. τι. Ρ. 238), 4465}. 
386 (1ρ. τπτ. Ρ. 233); απά πιθίαρ]ιοτ]- 
ΟὟ Ἠεσαμ. 4 (ἴδ. 1. Ῥ. 254) ἐξ ἁλὸς 
ἡμίβρωτον ἀνηνέγκαντο σαγηνεῖς ἄνδρα 
πολύκλαυτον ναυτιλίης σκύβαλον. 350 
ἀϑαΐη σκυβάλισµα, Ε5δειᾶο- ΡΙΟΟΥΙ. 144 
μηδ᾽ ἄλλου παρὰ δαιτὸς ἔδῃς σκυλβά- 
λισμα τραπέζης. 

Α8. γοραχάς ἀθτίναῦίον, 16 18. που; 
6οεποτα]ἱγ οοπηθοίθα πὶ σκῶρ, σκατός 
(Βοεπίαγ Ἠιιγ σε. 1. Ῥ. 625, τι. Ρ. 172, 
ἸιορθοΙς Παίλιοί. Ὁ. 92). ΤΠίβ ἀθτῖνα- 
Ώοη οοιΠ{οΠαΠσΘΒ {1ο ΤΌΣΟΙ οὗ {1ο 
ὕνγο 86Π868 βρίνθη αΏογο; ὑαὺ Βαϊάαβ 
ϱΧΡΙΔΙΠΒ ]θ Ιογζ, τὸ τοῖς κυσὶ βαλλό- 
μενον κυσίβαλόν τι ὄν (οοπιρ. Είγηι, 

Μασ. ρ. 719, 53); απᾶ 80 Ροῦἱ, Μέγ, 
Ζ0γ8Ε/. Π. Ὁ. 205, ὑαίης σκυ- {0ο ΥΘΡΥΟΘ- 
ΒοΠῦ ἐς κύνας απἀ ϱΟΠΙΡΑΤΙΠΡ σκορά- 
κίζειν. Τ]18 αοοοαπῦ οΕ ἐς πγογὰ ΒΘΘΠΙ8 
αὖ Ιθαβῦ α5 ΡτοΡραΡΙθ α5 ἴμο οπου; Ῥαῦ 
πεί]θοχ οοτγοοῦ ου ποῦ, 16 που]ά αρ- 
Ῥοαχγ {ο Ἠαγο Ῥεεπ {]θ ρορα]αγ ἀθτίῖνα- 
6ἱ9Ἠ, απά {τοπα {118 οἰτοιπιδίαποῬ {1ο 
εοοοπἀ οὗ {πθ΄ πο πιεαπίησ γοπ]ά 
Ώ6οοπιθ ΠΟΘ Ῥτοπιπεπυ {λαῃ {ο 
βγεί, 

Αὐ 21] δνυθηΐβ {18 πιοαπῖπσ, νΏῖοὮ 18 
πο] Βαρρογίοἆ ὮΥ ὑπ 6 ραβδασε» αποίσᾶ, 
15 οβδρεοίαΙΙγ αρρτορτίαίθ Ἰθιθ. Τ]θ 
«1. πάαίσ6υβ βροκο οὗ {λαπιβείγο α5 
Ῥαπαιείετβ βραύθα αὖ {ο Εαἴλοτ” 
ἰαῦ]θ, οἵ ἀαεπίιϊο ΟΠτ]κίαη5 ἃ8 ἀἆοσβ 
βτοθάΙγ απαθολῖηρ πρ {ο τε[αδο πιθαῦ 
νο] [6811 ὑπογοίγοιη. Ὁ Ρα] Ἰαβ 
γογεγδεᾶ {πο ἴπασθ. Τῆθ «ιάαϊπετβ 
ΔΘ {Πειηκε]νος ἐἶιθ ἆοσθ (61. 2); ἴ]θ 
ηιθαῦΒ βουνὰ {ο ἰ]ιθ ΒΟΠ8 οἵ ἄοά 816 
αρ]π{ια] πιθαίΒ; ἴ]ιο ογά[παΏςΘΒ, ἡ ΒΟ ἢ 
ἢΘ {οτηια]ϊδίβ τα]αο 80 ἨΙςΗΙΥ, ατθ ἴθ 

ΏΙΟΥΘ Υο6{ιι59 οἵ 6 {εαρῦ. 
ΤῊΘ εατηεεύ τοϊθεγαζίοη οἵ δὲ Ῥδὺ}}8 

Ιαπριασο Ἰοχγοθ ΘΧΡΥΘΒΕΘΒ ἴα Ἱπίεηβίῦγ 
οὗ 6 ἀοβῖτο {ο Ῥρτοάιςθ οοηγΙοὔίοη : 
κέρδη, κερδήσω---ἤγημαι, ἡγοῦμαι, ἡγοῦ- 
μαι--- ζημίαν, ζημίαν, ἐζημιώθην---διά, διά, 
διαά---πάντα, τὰ πάντα-- Χριστόν, Χρισ- 
τοῦ, Χριστόν ; 886 ΔΌΟΥΘ Ἱ, 9, 14, 27, 
1119. 

9. εὑρεθῶ] ΄ πια δ6 γον ά᾽ ; Ῥεί- 
Ἱαρβ αὖ Όλο ρτοαῦ ἀδὺ οἱ τογε]αῦίοι 
(2 095. Υ. 3), ΡΕΤΊΙΔΡ6 ΠΊΟΓΘ ΡΕΠΟταΙΙΥ 
(1 0ο. ἵν. 2). Έον ιο {γοαιοηῦ 890 
οἵ {π|5 πογὰ ἵπ Αταπιαϊθεά (τεθις 880 
{μ6 ποίθ οἳ (α]. Π. 17. 

ἐν αὐτῷ] «ἴπ ΟἨεὶς”, 88. Ῥατί οἵ 
Οµιτῖςέ, 48 ἃ ΠΙΘΠΙΌΟΣ οἵ Ηἰβ Ῥοάγ. 16 
Ἰς ΟΠΙΥ Ὦ} Ῥοσσπιίης οπθ τ] Ομτῖςί, 
ἐμπαὺ Οµγὶεβτίσ]ιίθοιβηθΒς ο8η Ώθοοπαθ 
ος τΙσΏ{οοΙΒΠΘΒΒ. 

ἐμὴν δικαιοσύνην] ΄ ΑΠΥ αρ]λίθοιις- 
ποβς ὑμαῦ 1 πιαγ Πάγο οἱ ποὺ γε.) 
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σι ἣ ΄: ’ 

τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ 

τή πίστει, 
΄- - 3 ᾿ Ἁ / τε 

του ο. αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἆνα- 

στάσεως αὐτοῦ καὲ κοινωνίαν [τῶν] παθημάτων αὐτοῦ, 

Τὸ 18 ἐμήν, ποῦ τὴν ἐμήν ; ΤΟΥ ὅ]ιο Ἰαυογ 
σου β6θΠΙ {ο διβϑιιπηθ πο οχἰβύθηοθ 
οὗ Β46] ῬΘΙΒΟΠΔΙ Υἱ ὐΘΟυΒηΘΒ8, Οοπιρ. 
ΏοΠῃ. Χ. 3 ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ 

δικαιοσύνην καὶ τὴν ἰδίαν [δικαιοσύνην] 
ζητοῦντες στῆσαι τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ 
Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. Βῦ Ῥδὰ] 15 ἃΡ- 
Ρ]γίησ πᾷ οκίεηάἶηρ ὑπ6 Ίαπριαρο οἳ 
Όιο ΟΙά Τοραπιοπ6: οοπρ. ΣΑ. ἱχχ]. 16, 
15. ᾿χῖν. 6. 

τὴν ἐκ νόμου] 866 ΔΡοΥΘ σϑῦ. 6; 
οοπιρ. Δ]. 11. 16---21, 1. 10---12, 21, 
Έοπα. 111. 21--- 310 Τγ. 13, 14, ΙΧ. 30 ---32, 
» ὧν ΡῈ 

ἀλλὰ κ.τ.λ.] Πετο διὰ πίστεως Χρισ- 
τοῦ 18 οΡΏΏοβθᾶ {0 ἐκ νόµου, δπα ἐκ 
Θεοῦ ἰο ἐμήν, οὗ {πὸ Ργοσθά!ϊης οἶαιβθ. 

διὰ πίστεως Χριστοῦ" ἑμγοιφσὴ, γαϊίἢ 
ὑπ Ολη ΤῺ ἐκ οὗ {μ6 {0ΓΠ16Υ 
οἴδβο 15 ομδηρϑα ΙΠίο διὰ Ἠθτε, Ὀθ- 
63189 {αι 8 ΟΠΙΥ {ο ΠΙΘΔΗΒ, ποῦ 
ὑπὸ βοιχοθ, οὗ Παδμβοαθίοη: 866 ἴιθ 
ποίθ οἩ σα]. 11. τό. 

ἐπὶ τῇ πίστει] ’ οτι {16 εοπιάέΐοπι ο 
Γαλ): 88 Αοἲβ ΠΠ. 16. Τ]ο ατθ]οἰο (τῇ, 
πίστει) ἵ8 αβδεᾷ. Ἠθγθ, ΏεοβΙ5θ πίστεως 
ηαβ σοπθ Ῥθίογο; ’ ιο ἴαϊ0}} πας β1ρ- 
Ῥοβϑα᾽. 

1ο. Τηαϊ 1 πιαγ Καον Ηίπ, ἀπᾶ 
πλον 1 6ρεα]ς οὗ Κποπίπσ ΗΊπα, Γ1ηθαἨ, 
{μαῦ 1 π1αΥ {εο] ὑῃ 6 ροπου οἵ ΗΪ5 τεβδτ- 
γοοξῖοη; Ότο {ο [66] ὑΠ18, ἰὖ 15. Ετρί 
ΠΘΟΘΒΒΆΥΥ ὑμαῦ 1 εποι]ά 6πατο Ἠΐβ βαῖ- 
{οτῖησς. Τ119 Θββθῆοο οὗ Κποπίπς ΟΠ ΓΙ ϑὺ 
οΟμβἰϑίβ ἵπ Κποπῄπρ ὑΠ6 ΤΟΥ͂ΤΟΙ οἵ ΗῚΒ 
ΥΘΔΙΙΥΘΟΡΙΟΠ ; ἨθποῬ ὑπ ογάβ καὶ τὴν 
δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ ἃτο δα 64 
ῬΏΥπαγ οἵ ἀχρ᾽ϑηδίϊοπ. Βαῦ [686 ψοσα 9. 
αραϊη Βυροοδὺ αποίΠογ ὑποιρηῦ; πο 
οπθ οδῃ ρατθἰοἱραῦθ ἰὴ ΗΙβτοξιτγθοῦίοη,. 
νο μὰ8 ποὺ ἢνβὺ ρατιοϊραίεᾶ ἵπ Η18 
ἀθαῦμ. ἨεποῬ ἃ σπου αἀάϊίοη καὶ 
κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ, ΠΙΟ 
Ιορίσα]]γ Ῥγοευθάθβ τὴν δύναμιν κ.τ.λ., 
38 ΔΏΡΘαΥ5 {Τοπ πο οχρ]απα [Ιον {ρ]- 
Ἰοπήπᾳ, ̓ συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ 
αὐτοῦ, εἴ πως κ.τ.λ. 

τοῦ γνῶναι] ποῦ ἰπιρ]γ ΄Κπου”, Ῥαῦ 
ὙΘΟΟΡΏΪΒΘ, {66],αΏργοργία{6’. ΟἨ γινώσ- 
κειν 8600 ἴ]θ πούῦθβ {ο (αἱ. 111. 7, Ἱτ. 9. 
ΤΠΙ8 ΙΠύ6ηβΒθ 86Π56Θ οὗ γινώσκειν, απά 
ενεη οὗ εἰδέναι (6.5. 1 Τ1688. γ. 12), 18 
ἴ]θ Ἠιοτθ ΟΟΠΊΠΙΟΠ ἴῃ Β]υ]]σα] 6γοεῖς, 
Ῥδσααβδο Ῥοῦ] γγογάβ αγθ αβεά ἴῃ ]θ 
ΙΧΧ α5 χτοπάρτίησς οὗ δ) π]]ο]ι [Τ6- 
αποη{]Υ ΊιαῬ {1118 Β6η86. 

τὴν δύναμιν κ.τ.λ.] ἰλο Ῥοιος ο 
ΣΠἱ8 εδ Υεοίἶοπ.; 8 0. 488ΙΓΑΠΟΘ 
οὗ ἱπιπιογίαἨϐγ (Ῥοπι. νΏῖ, 11, 1 095. 
ΧΥ, 14 54.), 38 ιο ἐγαπαρ] 9Υ6Υ ΒΙΠ 
απά {ιο Ρρ]εάσο οὗ Ιαβδήβοαῦίοη (Ώοπ. 
ἵν. 24, 25), 88 αβδετύίηρ {πο ἀὶσηιἰγ πὰ 
οπ/[ογοῖηρς ὑΠ6 οἰαίπις οἵ πε μηδ ὈΟΑΥ͂ 
(1 ΟοΥ. νἱ. 13-οῖ 5, ΡΠΙΙ. 1. 21); ὑπ8 
αποκοπίης απά εὐὐπια]αθίησ ο π]ιο]ο 
ΤΟΥ] απὰ αρἰτίθαα] Ῥοῖης (Λο). ΤΙ. 4 
Β4., (44. 1]. 29, ἘΡΗΘΒ. 11. 5, 60]. 11. 12). 
Οἱ 5 560 ΝΥ οβδὐοοὐύ δ (σοβρεί ο) {)θ ᾽ 
1εοδιιγγοοίἴοχι Ἱ]. ὃ 31 84. 

καὶ κοινωνίαν κ.τ.λ. Τ]ιο ραγιοῖρᾶ- 
ἀΐο ἴῃ ΟΠτὶκς βιΠεγίησς ρατΏ]γ {ο]- 
19/8 ὌΡΟΣ απᾶ ῬατΏ]γ Ῥτεεθάθα {16 
Ρούποτ οὗ Η18 γοβαγγθούΐοῃ. 190 {ο119Ν/Α, 
48 ὕπο Ῥγαοθίσα] ταβυ]ό οη οὖν 9; 
Ι6ργοσθάθ», 45 Ιεαά{πσ αρ {ο ὑπ6 Γα]]απά 
Ώπα] αρρτεοϊαδίοη οἵ {ΠΒ Ρούου,. 1Π 
ὑμῖς ]αΐΐος αβρεοῦ 16 185. ἴακεη αρ 1π 
ἴμο οχρ]απαἴοΥγ οἶα1βο ἹΠΙεἩ Ο60ΠΙΘΒ 
ΙΠΠΙΘ(ΟΙΑ06ΙΥ αξἴθγ, συμμορφιζόμενος 
κ.τ.λ. Του πο οχΡΓΘΒΒΙΟΠ τὴν κοινω- 
νίαν κ.τ.λ. 6ΟΙΗΡ. 2 Ό0Υ. Ἱ. καὶ περρισεύει 
τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς κ.τ.λ., 
1 Ρε. 1ν. 13 κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ 
παθήμασιν, 0ο]. 1. 24, Ρο]γο. 11. 9 
παρὰ τῷ Κυρίῳ ᾧ καὶ συνέπαθον. Ῥθ0 
αἱδο ΤΟΥ ὑπο ἶάσα ἔλο Ραββασο8 απούθά 1 ἴῃ 
{πὸ ποχὺ ποίθ. ΤῊ τὴν Ώ6ίογθ κοινωνίαν 
ἵπ. {πο τεοθῖνεὰ {θχί, Ὠρβῖιάςος Ῥεΐπς 
ἀοβοίοπό ἴῃ Δαν ΠΟΥ Υ, Β6ΥΟΥ5 ὑΠ6 οἶοβο 
οοπηποαχίοη Ὀθδύποαπ ἡ {πο Ῥοπθυ οὗ Ηἰβ 
τοβιχγοθοβίοη) απᾶ /ἴπο ρατυιοιραῦίοη 
ἴῃ Ηἰβ βου! 05. 
ισυμμορφιζόμενος κ.τ.λ.] ὅθο Βοη. 

. 5 εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ 
” 
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«» αν / 3 ΄ χχ γ ’ 

συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, “εἴ πως καταντή- 
2 Ἁ 3 ’ 3 Ρ] ο] 

σω εἰς την ἐξαναστασιν την ἐκ νεκρών. 

ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ 
τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα, 2 ΟΟ0Υ. ἵν. 19 
πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ 
σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ 
Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν 
κ.τλ.; 6ΟΠΙΡ. Ομ). γη. 17, 2 ΤΊ. Π. 11, 
12. ΤΠ9 οοη{ΓογπαΙγ νη(]ι 016 Βα θυ Πρ 5 
οὗ ΟΙγ]ςί Ιπιρ]16Β ποῦ οπ]γ ὑπ οπάπταποθ 
οὗ ῬΡογβεοιύίοη Γογ ἨΗ18 παπιθ, Ῥαῦ αἱ] 
Ρ4ἨΡ8 απά αἱ] αΠΙοίΙοηΒ ππάΘΙΡΟΠΘ ἴῃ 
{ο είτασσ]ο ασα]ηςύ 81π δἰ που η θλαῖη 
ος ψηποιῦ. ΤῊΘ ασοηγ οὗ ἀείΏβεπιαπο, 
ποὺ 1688 ἴ]λαι {Πο αΡΟοΠΥ οἱ Ολ]ναιγ, 
ψ]] Ῥο τοργοάποθα Ἠούεγετ [αἰ ΠΟΥ ἴῃ 
0ο ἰαἰυ ἃ] βΒετναπύ οἵ ΟΠ, ΒῸΓΣ 
συμμορφιζόμενος 866 {μθ ἀθίδομοα ποίθ 
ΟΠ μορφὴ ἃπὰ σχῆμα 3ΡΟΥε Ρ. 130. 
“ εἴ πως καταντήσω] “17 80 0ο 1 ταν 
αἰξαΐη. Τῆιθ Αγροβίϊο βὐαΐθβ ποὺ ἃ 
Ῥοβί(γο ἀββαγαποθ Ὀαὖὺ ἃ ηιοάςβύ Ἰορθ. 
ἘῸΓ εἴ πως 8680 Αοὐβδ ΧΧΥΪ. 12 (ορίαῦ.), 
Ἀοπη, 1. 1ο ([αὖ.), χὶ, 14 (αὖ. ΟΥ̓ 60Π].). 
Ἠσγο καταντήσω 18 ῬτοβαΏίγ πο οοη- 
Παποίίνθ, 88 εἰ καὶ καταλάβω [ο]]ονβ 
ἹπλπιθάΙαί{α]γ. ΤῊ οοπ]απούῖνο νυ ἢ εἰ, 
Ῥατα]γ ὑο]ογαῦθα ἴῃ Αὐὔϊο ΡΓοβο (0λοας] 
1658 τατθ ἴῃ Ῥοθίτγ), 15 Ἠατά]γ πιογθ 
οΟΠΊΠΙΟΠ ἴῃ πο «ἄτθεκ Τοβίαπιεη, 
ΤῊῺΘ οΠΙΥ ἀθοῖβίνθ Ιπβίαποθ ΒΘΘ6ΠΙ8 Το 
Ῥο εἰ καὶ καταλάβω ὈΘΙΟΥ͂, ὙΘΓ. 12. 
1η οἴ]θυ Ῥαββᾶρθθ (48 κο Ισ. 13, 
ἅ τος πι τι αγ. 61 λθας, στ, 1ο, 
Ἠογ. χἰ. 5) ὉΠ Ῥοββι ὉΠ οἵ 6γτου ΟΥ̓ 
ο Θχβύθῃοθ οἱ γαγίοιΒ ΓΘ] ηρΒ τθη- 
4618 1 1ΠοΥθΘ ΟΥ 1685 ἀοιρή[α]. 

τὴν ἐξανάστασιν κ.τ.λ. 16 «ΥθβιιΓ- 
χθοῦίοη /7οηυ ο ἆθαὰ) ἶδ {πο πᾶ] 
τοβιχγεοῦίοη οἳ {ἴἶιθ τὶσλίθοιβ {ο ἃ 
ΠΟῪ απά ρ]ον]ῇθά 116. ΤΠ]5 πιοαπίης, 
νγΙοἩ Όλο οοηὐοχῦ τοαἈῖνος, 15 ἱπαρ]]οὰά 
ὮΥ πο {οτπα οἵ οχρτθβΒΙΟΠ. Τ]ο σθεπογα] 
τοβιτγθοῦῖοη οὗ ιο ἆθαᾶ, πεί]ιογ 
Ροοᾶ ου αά, 8 ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν 
(6.5. 1 0905, Χγ. 42); οἩη ὕ6 οὐ]ιογ Ἠαπά 
Όλο τοβατγεσῦίοη οἵ ΟἨτὶβύ απά οἵ ύποδο 
πο το πι ΟἨσὶβύ 185 ϱοποτα]]γ 
[ή] ἀνάστασις [ἡ] ἐκ νεκρῶν (]1μα]κο αχ. 
35, Αοίβ ἶγ. 2,1 Εοῦ. Ἱ. 3). ΤῊΘ {ΟΓΠ16Γ 

Σ3οὐχ ὅτι ἤδη 

Ἱπο]αᾶςθς Ῥοί]μ {πο ἀνάστασις ζωῆς απά 
{9 ἀνάστασις κρίσεως (191. Υ. 29); πο 
Ἰα[ῦος 1 οοπβηθἁ {ο {]ιθ ἀνάστασις 
ζωῆς. ΤῊΘ χεοοϊνοἆ γϑδάϊηρ' τῶν νεκρών 
{0Υ τὴν ἐκ νεκρῶν, Ὀθβίάς» Ῥοΐπρ {θεΡΙγ 
βαρρογίεά, ἀἱδγεραταᾶς ὑΠ15 ἀῑδυϊποῦίοη, 
Ἠοετο {ο αχργοβδίοη 8 ΓΗΓίΙεΓ Ἱπ- 
ἰθηβίβεά ὮΥ {πο ααὐφθαθίοι οἵ ἐξ- 
ανάστασις ἴοΥ' ἀνάστασις, ἴ]ιο σογά ποῦ 
οεσοπιτίης ϱἱβθπ]θτο ἴῃ 1ο Νου Τ68- 
{απιοηί, 

12. Τη {μα {οΠοπίης Υοσ56», ὑπουρἢ 
δύ Ῥαπ]βρθα]ςς οὗ Πἱπηβε]{, Πῖ5 ]αησιασθ 
ΒΘΕΠΙΒ Γ6αΙ1Υ {ο ο ἀϊγεοίθά ασα]πβύ ύ]ιθ 
απθἰποπλία ΒΡ 1 1ὑ, νυ] Οἢ ἴῃ 105 τορουπά 
{γοπα «6 158. [ΟΣ] θὰ φρογνογίθα 
ΠΟΥ ἰηΐο Ἰοεπβθ. Τῦ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο 
ΒΙΡΡΙΥ ἃ οογγθούΐγο ὕο βο]ι [8156 ΙΠΓΕΓ- 
ετιοεβ ἀγάνγῃ {Τοπ 6119 ἀοούτίπο οὗ ϱταοθ 
ῬγοααΙγ εἰαίεά. Τ]ϊ8 ηο ἆοες ΡΥ Ροϊηύ- 
1ης 6ο Ἠΐ6 οση αρ]τ]ζια] Ιπαθροιγίϐγ, ΠΒ 
ΟΝΠ θαΓΠθΒύ βἰγ]νίησΒ, ἢ15 οἵὗη οπγαγά 
ΡΓΟΦΥΘΒΒ. “ΤῸ οοπύἵπιαθ ΙπβῖΠ ὑμπαῦ σγαςθ 
ΤΥ αβοιπά) ϱᾳπἱΠ5 πο οοιηπθεΠαηςθ 
εἰύμεν {γοῦι 18 ἀοοϊτίπο οἵ {τοπ Ἠἱ8 
εχαιηρ]θ. Πανίπρ ύναβ Ῥτεραγεςᾶ ἴ]θ 
ΥΩ, ηθ η Ἠθ 1ΙδύΙ γθιβο ἀῑτοοί]γ 
ϱΟΠάΘΙΙΠΒ {]οβθ Ῥτοίθβςεά {ο]1ουγ6Γβ 
πο ας ἀτασσαᾶ Π15 {οαολίησ ἵπ {86 
ἀπβῦ. 569 ἴ]ο Ιπίτοάποβίοη Ρ. 7ο. 

12---16. 41)0 ποὺ πιδίακο πηθ, 1 
Ἠο]ά ἴιο Ἰαπσαασο οἵ Ἠορο, ποὺ οἳ 
48ΔΙΙΥΑΠΟΘ. 1 Ἰανο ποὺ γεί τοασ]ιοά 
{ο σοα]; 1 δ ποὺ γεῦ πιαᾷο ρον/{αοῦ, 
Ῥαΐ 1 ργεβ8 {ογγψατά ἴῃ {με ταοσοθ, 61σθυ 
{ο 6Γ4ΒΡ {Πο Ρτίσο, {οΓΑΒΙΙΙΙΟΗ ἃ5 ΟἨτὶςέ 
880 Ἰαβ σταδρθά Πθ. ΜΥ Ῥτοί]ου», 
ου οὔ]αν Ίπθη ταιπῦ {λοαῖν βοοιγΙϐγ. 
ΞΟ. 15. ποῦ ΤΥ Ἰαηρτασο, 1 ἆο ποῦ 
οοπκδίάοτ ὑμαί 1 Ἰανο {Π6 ὈΥΪΖ6 ΔΙΥΘΔΑΥ͂ 
ἴῃ ΤΙΥ ϱΥΑΡΡ. ΤῊ 8, απά {18 ΟἾΪΥ, 15 
ΤΥ χαὶθ. Εουροῦν προ πο Ἰαπάπιαγ]κϐ 
ΔΙΡΘΔΟΥ Ῥαββοὰ απά αἰτα]ηῖησ 6Υ6ΥΥ 
ΏΘΙΥΟΘ απά πιαδο]ο ἵπ ὕΠ 6 οπ αγά ταοθ, 
1 Ῥχο8 {οτπατά οσετ {ονατάβ ιο 
508], ὑπαῦ 1 πιαγ πα ἴπθ ρτῖπο οἱ ΏΙΥ 
Ἠθανθη]γ τοδύ νογθυπίο αοᾶ Ἰναβ οα]]- 
οἆ πιθῖη ΟἨτὶβῦ ᾖθ6βα5, Ποῦ 1 ἐ]λοτοίοτο, 
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“, “δ᾽. » ’ ’ Δ 3 

ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, 
με Ελ, / « λ ΄- 

ἐφ᾽ ὦ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ. "3 ἀδελφοί, ἐγὼ 
᾿ / / δ᾽ / ; 

ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι κατειληφέναι" ἐν δέ, τὰ μὲν ὀπί- 
/ ΄ ΑΕ / 

σω ἐπιλανθανόμεμος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος 

ΠΟ Ἠανο ραῦ ααΥ ομΙ]άῑδ] 0ήπρς, 
πο Ὀοββύ ἐ]ιαί πο ατα 163 ἰῃ ΟΗΥΙ58, 
80 Τ6βοἱγθ. Τ]αἨ, 1 Ἱη- απ πιαζίετ 
Νθ Ίο5ο ους παγ, αοά’ ν]] αὖ θοῦ 
γογεα] Όμίβ αἱδο {ο τ. ΟπΙΥ Ιεί 8 
ΥΕΠΙΘΠΙΟΘΥ 0Π6 {μίπσ. Ον ἔοοίβίθ 8. 
πηιιδῦ ποὺ βοῦν {οπι {Π6. Ιπο ἴῃ 
ν]ο το πᾶγθ Π{Πετίο ἐγοάάθη.᾽ 

12. οὐχ ὅτι κιτιλ.}] 19 οπαπσο οὗ 
ἴεηβθ 6 ποὺ αοοϊἀεηία|. Τὴ δουϊϑῦ 
ἔλαβον Ῥοϊπί {ο ἃ ρα5δῦ αροοἩ, {ο 
ΠΙΟ ἐζημιώθην, κατελήµφθην, 150 
ΥΘΙ6Γ; "ποῦ αξ{λλοιισΊΏ ὮΥ ΤΥ οΟΠΥΘΥΒΙΟΠ 
1 ἀῑά αὖ οπςς αὐξαϊπ᾽, Πο ρεγ/{δοῦ τετε- 
λείωμαι ἀ68ογἱΏ68- 8 Ῥγοδεπύ δἰαΐθ; 
“ποῦ 48 ποιο] 1 νετο ΠΟΥ͂ αἰγεαάγ 
ρεγ[οοείοἆ. ἘΟΥ οὐχ ὅτι 6ΟΠΊΡΑΥΘ 2 
οοτ, 11. 5, ντ. 9, 2 ΤΗ658. 11]. 9; ἃ πά' 
Ρε]οιν ἱν. 11, 17. 

διώκω κ.τ.λ.] ΒῸΣ {Π6 οοπηοχίοη οἵ 
διώκειν ἃΠἃ καταλαμβάνειν 566 Ἡεγος. 
ΙΧ. 5ὃ διωκτέοι. εἰσὶ εἰς ὃ καταλαμ- 
φθέντες κ.τ.λ., Ἰμαοίδη Πδγ νοΐ. 77 
ὠκύτεροι παραπολὺ διώκοντες οὐ κατέ- 
λαβον: ΟΟΠΙΡΔΙΘ ΙΧΧ ἘΕχοά. χυ. 9, 
ἩροΙθΒ. ΧΙ. 1ο. ΕῸΣ ια πηθαπῖπο οὗ 
ἴῃθβθ πο πογᾶς 5οθ ὉΠ6 ποίθ ΟΠ ἐπεκ- 
τεινόµενος Υ6Υ. 14; ΤΟΥ ἴ]ιθ οοπ]αποβῖνο 
καταλάβω, ὑῃθποῦθ οηΏκαταντήσωνθΓ. ΙΟ. 

ἐφ᾽ ᾧ] πιαγ πιθαπ δἰ ὑπο (1) «ἨΓπογο- 
ἴογθ, συ πουθαηῦο, ἐμ. {α]β]]πσ ΘΟ οα 5 
»ιροδθ; ΟΥ̓ (2) ΄ Ῥεοααςο,) ὑπ [α]]- 
πο ἠΤ8 οτοι ατοῖψ. [τ 18 Βεοοπιά 56Π56 
ἐφ᾽ ᾧ 6 αρρατεπ{]γ αδεά Ῥοπι, Υ. 12, 
2 001. Υ. 4. ΤῊΘ {ογΠ1ΘΥ Πηθαηίηςσ ΒΘΘΙΗ8 
ΏΙΟΥΘ αρρτορπαῦζθ Ἠθτθ, ἐλοις] {πο 
]αῦ06χ 18 Ῥεῦΐετ εαρροτίεᾶ Ὀγ δῦ Ρα] 
ήδασο ϱἱ5δον]ετθ,. Όπ {ο ἀϊβογοπό 
ΒΘΏΒΟΒ Οὗ ἐφ᾽ ᾧ 8566 Ετιζβο]θ ὁ 19ο, 
1. Ῥ. 200. Ο/16Υ8, 88 {πο Επο]εὴ  δυ- 
8ί9ΟΠ, απἀεγείαπᾶ απ αηθεοθἀςηῦ, κατα- 
λάβω ἐκεῖνο ἐφ᾽ ᾧ (οοπαρ. μτικο ν. 25); 
Ὀαΐ καταλάβω, ]]ζθ κατειληφέναι Ῥε]ους, 
ΒΟΘΙΙΒ {ο ο πϑρα αββο]α{θΙγ, 38 ἔλαβον 
πα διώκω 3ἱ8ο αγο αδοά. 

13. ἀδελφοί] “τ Ὀγοίλογς υηθἩ 
ἃ ΥἹΟΥ͂ οὗ αγτοαβῦϊπρ' αὐθεηίΙοἩ; 866 ἴ]ιο 
πούθϑ οἩ 681]. 111. 1"ς, ν]. 1, 18. 

ἐγὼ ἐμαυτόν] “ Εαοῖθ Ίου 81] ἆοθ 
Ταιι]ο οχἰβύϊμηδγθ ροββθηῦ, 8475 Βεηροα]. 
ΤῊΙΒ Ποιπεγου 86615 Ἠαγᾶ]γ {ο Ὀ6 {6 
Ροἱηξ οἵ {π6 οκρτθβείοι. δὲ Ῥαπ] 18 
ποῦ εοπίταβης Πῖς οὐ θβθϊπιαίο οὗ 
1561 Ε νι οὔλον Ῥθορίθ” οδϊιπιαίθ 
οἵ πηι, Ῥαΐ6 818 οδηιαίθ οὗ Ἠϊπιδε]Ε 
τ: οὐμεγε) οξϊπιαίο οἳ ὑμθιηβο]νθβ. 
Πο ἵΒ 1ἴὴ ἰδοῦ ρτούθείίης ασαϊπδύ {]θ 
{αἱ59 5εοιιγῖ(γ, 0ο απ θἰποπαῖαπ Τ6ςΚ]68Α- 
11685, 16} οὐ θυ ἀθάιοθά {Γοπ1 ὑῃ6 
ἀοοίγίπθ. οἵ [αἰ0 ἢ : 566. ἴ]θ' ποῦθϑβ ΟΠ 
τέλειοι ΥΕΓ. 15, απᾶ Οἢ γΥ. 12, 19, απά 
Όλο Ππγοάιείίοη Ρ. 70. : 

14. ἓν δέ] ΤΗἱ8.1βασο πιαγ Ὀ6 Π]αδ- 
ἰγαῦεά ΕΥ̓͂ ο οἰαξείσαὶ εχρεθβδίοπ 
δυοῖν θάτερον. Τῦ 15 ἀϊβιοα]ό {ο 8ΑΥ 
Πού ἕν 15. ἃ ΠΟΠΙΙΠΑΙΙΥΘ ΟΥ̓ 4Π 
δοοιβαῦίνο. 1 (νι Ίπποι ὃ ̓χτἱ. Ρ. 
774) πο πΙαΥ.οοπιραΐθ 2 0901. Υἱ. 12,10 18 
Όιο Ια0ΐ6Υ. 

τὰ ὀπίσω] 1.6. {π6 Ῥοτδοῃ οἳ {πο 
ΘΟΌΤΒΘ αἱγοαιάγ {γαγτεγδθεᾶ, (ΘΟοπιρβγθ 
Ἰσίαιπ αἴιπιπ. 12 οἷόν τι καὶ ἐπὶ 
τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν ὑπὸ τῶν δροµέων 
γίγνεται" κἀκεῖ γὰρ ὁ μὲν ἀγαθὸς δρομεὺς 
τῆς ὕσπληγος εὐθὺς καταπεσούσης, μόνον 
τοῦ πρόσω ἐφιέμενος καὶ τὴν διάνοιαν 
ἀποτείνας πρὸς τὸ τέρμα κ.τ.λ.. 

ἐπεκτεινόμενος]΄ 8,67 δα θγιϑι8 : οστ- 
118 ΏΙΒΠΙΠΙ, Τηϑ 118 Ῥθάθια ργοονυθυυῦ 
οὖ ὑγαΣῦ, 15 ΒΘΏΡΘ] 8 ρυρῆταβθ. Τ16 
1ηΘ{αΡΙΙΟΥ ΊΠΑΥ Ροββίβ]γ Ὀο ἀετίναά {γοπι 
{|| οατ]οῦ Τας65 ἴῃ ὑμ6 ΟΙγοιβ, 8 {ῃθ 
ορίςθ]ο πας τυ θη {γοπι Ἠ9πθ. Όπ 
0818 βΙΏΡΟΒΙΔ1ΟἨ 0116 πιθαΠἶης οὗ ἐπεκτει- 
νόµενος Ἠ88. Ῥεεη αρί]γ Παβταῦοά γ. 
ὙΙΓΡῚ ΒΒ Τηβζαπί νογρθτο ἰοτίο ΕΠ 

Ῥτγοπί ἁαπῦ Ίοτα” (σεογφ. ΠΠ. Τοῦ). Το 
0818 Ὑἱθ διώκω Ἰοπᾶβ 8016 ΒΙΡΡΟΣΕ, 
{ου 16 15 ΘΑ ΘΗΌΙΥ βαϊα οἳ ομαγΙοίθΘΙ5 
(ο.σ. ΒοΡι. 1. 738); Ὀαΐ 411 6 ὕθυ 8 
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λ ᾿ / 3 4 -- ον γ / 

κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως 

τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 
16 ε/ 5’ / / ΄σ 

ὅσοι οὖν τελειοι, τουτο 
ον ᾽ ς -- ὴ 35: λ φρονώμεν" καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ Θεὸς 

Ι5. τοῦτο φρονοῦμεν. 

ϑοα αἴθ θᾳπα]ΙΥ αρρτορτίαίθ {ο {116 
{οοΐ-γαςθ, απᾶ {θ6γθ Β6ΘΠ18 ΠῸ ΤΘΑΒΟΠ 
{ου ἀερατῆπο ἴσο δῦ Ῥαι]8 αβια] 
ΠΙΘΙΑΡΗΟΥ. ΜΟΤΘΟΥΕΣ {19 ποῦ ]οο]ίπς 
Ῥαο]ς, πη]οῖι β]λονεᾶ ἃ τὶσπῦ Όειπρογ 
ἴῃ ἃ ΤΙΠἨΠΘΕ (]μιοῖαη 1. 6.), που] ϱο 
{αία] {ο ιο οἰιαγίοίθογ; 566 Τ]επηϊεῦ, 
Ογαΐ. Χν. ϱ. 196 Β ἀνδρὶ δὲ ἠνιοχοῦν- 
τι...ἀνάγκη...τὰ μὲν πρόσω μὴ πάνυ ὁρᾶν 
ὀπίσω δὲ ἀεὶ τετράφθαι τῇ γνώμῃ πρὸς 
τοὺς διώκοντας κ.τ.λ. Το γγΟΥ ΟΟΟΌΥΒ 
1τεη. Ἱ. 11. 3 (60Π1Ρ. Ἱ. 2. 2). 

εἰς τὸ βραβεῖον] ΄ τπίο {]ιθ ργἱτο᾽ ; 
οοΠΙΡ. 1 (001. ΙΧ. 24. 718 Ῥυθροβιύϊοι 
18 αδοᾷ, Ὀθοαιβθ {]ιο Ῥτϊσο ΠΙΑΤΚ5 Όλο 
ΡοβῖὑΙοη οἵ {Π6 ροα]. Τα ἐπὶ οἵ {110 
6ΟΠΊΠΙΟΗ ὑθχῦ ἱβαποὈγίοις δα ϑυϊυα ὁ 
{οχ ἃ Πποτθ ἀϊ[ββοα]ό γεαᾶίησ. 

τῆς ἄνω κλήσεως] /οιγ Λοαυσπιοαγώζ 
σαἴζῖγι): 80 ΕΗΙΙο Ρἰαπί. ὃ 6). 333 Μ 
πρὸς γὰρ τὸ θεῖον ἄνω. καλεῖσθαι θέμις 
τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ καταπνευσθέντας, 6ΟΙΠΡ. 
Ηεῦ. 1.1. ΤῊΘ πγογάβ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
πὨδῦ ωθ ἴακεη ΥΠ κλήσεως; 800 
1 ΟΟΥ. ΥΠ. 22, 1 6. ν. 10. 

15. ὅσοι οὖν τέλειοι] ΤῊΘ τέλειοί 
4Υ6΄ΡΥΟΥΗ ΠΕΠ αβορροβδεά {ο ομ]άταη; 
6.8. 1 005. ΧἰγΥ. 20, ΕΡῃΘΒ. ἱν. 13, Η 60. 
ν. 14. 116γ ατο ὑμουθίογθ {1οβο 0 
Ἠανθ Ῥραβ8οἆ ουὖ οὗ {Π6 τιαάἰππθηίαΥγ 
ἀἱβοῖρ]ίπο οὗ ο” ἀϊπαποςθβ (141. ἵν. 3, 4), 
πο Ἠαγο ριαῦ απαΥ ΟΠ] 8) (Οήησς 
(1 001, ΧΕΙ. το--- 2), ΥΠΟ Ἀαγο αββιπηθΙ 
86 Αγροβί]ο3 ρτοιπά γοβρεσίπσ ὑῃ6 
Ίαν. 119 τέλειοι ἴῃ [αοῦ αγο ἴ]ιθ 581 
αὶ Όλθ πνευματικοί: ΟΟΙΠΡ. 1 ΟὐΥ. 
Π, 6 να 111, 1. Βαῦ ὑΠ|686 Ἠ]οη, γΥ]1ο 
Ν6Υο Ῥτοιά οἳ αεί ππαιλους, γιο 
Ῥοασδίοά {πρὶν αρἰτίύαα] ἀἰδοσγηπιοηῦ, 
που οΕίθη τοσαχᾶ]οβν οὗ {Π0 ΒΟΓΙΡΙΕΒ 
οἳ οἴ]ιου5 απἀ οὖθη ἰὰχ ἴῃ {οί ΟΠ 
1νοθ. Ἠεποο ἴλο βύγθββ υ]οῖι δὲ 
Ῥαυ] Ἠθγο Ίαγ8 οἩ ιο ἆἁπίγ οἳ πιογα] 
απ αρἰγΙθαα] ΡΓΟΡΤΘΒΒ, 45 οπ{ογοσά ὮΥ 
Πἱ8 ΟΠΠ ΘΧΑΠΙΡΙΘ. ΤἨ118 1Π ὅσοι τέλειοι; 
έα]ὶ πο π]ιο αὐζαῖπθα ος πιαμ]οος, ος 

ἱπάρροπάςπορ, ἵπ ΟΑ0’, {πογο 5 ιο 
Β4Π16 τορτοαοΠ/{α] ΙτοηΥ ἃ5 ἴῃ 1 ΟοΥ, 
γΏ, 1 οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν, 
η ὮοΠ1, ΧΥ. 1 ἡμεῖς οἱ δυνατοί, ἃπὰ 
ῬΟΒΒΙΘΙΥ 8180 ἴῃ (αι. σΙ. 1 ὑμεῖς οἱ 
πνευματικοί. ΤῊΘ ΘρΡΙΠ οὖ τέλειοι ΒΘΘΠΙ8 
{ο Ἰαγο Ὀθθὴ θοβρθοία]Ιγ δἤθοίθα ὮΥ 
{16 ρατίγ ῬοίἩ αὖ ὉΠ18 61πιθ απά Ἰαΐος ; 
ϱΟΠ1Ρ. ΒαΥΠΑΡ. 4 γενώμεθα πνευματικοί, 
γενώμεθα ναὸς τέλειος τῷ Θεῷ, ΙΤεῃ. 
1, 6. 4 ἑαυτοὺς δὲ ὑπερυψοῦσι, τελείους 
ἀποκαλοῦντες καὶ σπέρματα ἐκλογῆς 
(εοπαρ. ὃ 3, ὙὙΠΘΙΘ οἱ τελειότατοι ἵδ δαϊἀ 
ἴῃ ΙΥΟΠΥ, ἈΠ 866 8180 1.13. 5,1. 19. 1, 11]. 
13. 5), Οἶειη. ΑἸοχ. Ῥωά. 1. 6 (Ρ. 128 Ροϊ- 
(ου) ἐμοὶ δὲ καὶ θαυμάζειν ἔπεισιν ὅπως 
σφᾶς τελείους τινὲς τολμῶσι καλεῖν καὶ 
γνωστικοὺς, ὑπὲρ τὸν ἀπόστολον φρο- 
νοῦντες, φυσιούμενοί τε καὶ φρυαττόμενοι 
κ.τ.λ., ΠΙρρο]. ΕΥ. ν. ὃ οὐδεὶς τούτων 
τῶν μυστηρίων ἀκροατὴς γέγονεν εἰ μὴ 
μόνοι οἱ γνωστικοὶ τέλειοι, ποῦ τὶ ποαῦ 
ἃ 1Θ{6Υ6ΠΟΘ {ο [Π6 ΒΘΟΟΠΟΔΓΥ Β6η86 οὗ 
{ο ποτά,  ἱπβίγασίες ἴῃ {ο τη γβύθυ 68. 
60 ει. Ηοπι. 111. 29 τελείως ἐκφαί- 
νειν τὸν μυστικὸν λόγον... τοῖς ἤδη 
τελείοις ἔφη. 

τοῦτο φρονώμεν] ΄ {οἱ τι5 ιασο {]ῖς 
πιά), 1.6. Ἰοῦ 8 πια]κο 16 ος τα]ο {ο 
{οτοοῦ ὕπο Ῥαδῦ απά 655 6Υθ6Υ {0Γ- 
πασά. 

καὶ εἴ τι ἑτέρως κ.τ.λ.] ΄Τ/εΊ, ᾿ξ οη]γ 
τοι ο]ά 5 ΓαπάσπαθηζαΙ Ῥρηϊποίρ]ο, 
ΙΓ ΡΥΟΡΥΘΒΒ 8 Ἱπάσοά γοῦν γα]θ ; ἐοιιρήν 
γοιι αγα αξιΓαιζέ οτι αν αῶ]εοί, 4ο 

το γουοαί ἐς αἶφο {ο Ίου”; οοπιρ. 
19Ἠ. υἱῖ. 17 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα 
αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς 
πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστὶν κ.τ.λ. Ἠογθ 
ἑτέρως 366118 ἴο Ἠατο {μο πιουπίης 
ΚΙ Ϊ55 : 866 ἴ]ο ποίθ οἩ (α].1. 6. Τῦ 
πιαΥ Ἰούθυετ Ὀ6 “ΟὐΠΘΥΝ 50, ἴῃ τοίθ- 
1166 {0 τοῦτο φρονώμεν; ἴῃ ΜΒ ΪΟΝ οδο 
εἴτι Μ1Π ΠἹθαΠ "ΤΠ ΔΗΥ͂ ΠΙΙΠΟΣΥ Ροϊηὐ᾽: “1 
γοα ἃγ0 βοιπά αὖ 86 οοΥθ, ἄοά ψ}}} 
τοῖο {ιο βαρογβοία! Ὀ]οπ]δ]ιοβ. 

» 
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ε [ο 9 / . τό ἃ ΟΕ « 3 / -- 3 -- 

ὑμῖν ἀποκαλύψει: "πλην εἰς ὃ ἐφθασαμεν, τῷ αὐτῷ 
στοι χεῖν. 

’ / 3 / ΄- 

Σ]Συνμιµηταί μον γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε 

Οοπαρ. Ἠσιπα. Κ͵ὶ8. 111. 13 ἐάν τι δὲ 
δέῃ, ἀποκαλυφθήσεταί σοι. 

16. πλὴν εἰς ὃ κ.τ.λ.] “ οπῖψ 100 ηνιιϑὲ 
«ραἴᾷ ὃν ἐν 84716 γιΐθ α0)ιθγθιιιίο 106 
αἰίαἰποα, ΝΥ αῦ 15 πιεαπῦ ὈΥ 018 84Π1θ 
γαιο} [5 ἴῦ (1) Το τα]ο οὗ πιογα] 
Ῥτορτθςς ἢ ου (2) ΤῊΘ ταὶθ οὗ {151 8 
οβΡΡοβθᾷ {ο ποτ]! ΙΠ ἴμο {ΟΓΠΙΕΓ 6386, 
πο ποτᾶς που]ά ΑἰπιρΙ επ{ογςοθ ἴλθ 
Ῥτοσθαίπσ τοῦτο φρονῶμεν ; ἴῃ Ὀιθ]αῦύε, 
ΠΟΥ͂ 816 δἀ ἀρᾷ 48 ἃ ῬΡατίης οαὔ]οη 
ἀραϊηβῦ “Π6 ἀ058, ὑπ θαβο ΜΟΥΚΘΥΒ, 
{μ6 οοποίβίοη.᾽  Τ19 Ἰαῦΐου Β86 18 ΡΥ6- 
{ογαῦ]ο, 45 ΟΠ ὑπ 6 ψμ0]6 ὑῃ6 ΥΘίθυθ ποθ 
ἐο ὑπ «πάαἴσοιβ 15 {1ο πιογθ ρτοβαβ!ο, 
Ῥοΐ]ι Ῥοσμαβδο δῦ Ραι]β θαχγηθβίηθεΒ 
που]ά πα ΓΔ ΠΥ Ῥγοιηρῦ Ἠίι {ο τεστ 
{ο ὑπὶβ βυθοῦ, απά ὈΏθέαιβο Όλο 
Ῥιπαβο ἵ5 εἰδεπ]οτο αδοά ἰῇ {ο 
ΒΑΠ10 οοπηθχίον; 8]. ΤΙ. 16 ὅσοι τῷ 
κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, ΟΟΠΙΡ. Υ. 25. 
Πο νΥογάβ ΔΘ στοιχεῖν ἴῃ ἴλο 16- 
οθἰνοᾶᾷ ὑοχῦ (κανόνι, τὸ αὐτὸ φρονεῖν) 
4το Ἱπίοτρο]αίοά οι (α]. νἱ. 16, 
Ῥ]]. 11. 2. ΟΥ̓ ῆιθβθ κανόνι 18 ἃ οοττθοί 
61988, ἩἨΙ]6 τὸ αὐτὸ φρονεῖν ΘΧΡΙΘΒΒΕΒ 
8 Ἰάθα α]ίοη ο π οοπἑοχύ. ΤΠοισἩ 
πλὴν 8 ΠΟῪ 6ΟΠΟΓΑΙΙΥ οοηπθοῦεά θα 
πλέον, πλεῖν, ἃ5 1 16 εἱσηπ]]οὰ «Τ1ΟΓθ 
πη, Ὀογοπά” (6. ». ΚΙούζ Ἀεναγ. 1. 
Ῥ. 724, Ουτάας αγίθοϊ. Ἐέψην. Ὁ. 253), 
{ο Οὐ ΠΟΙ ΟΡῪ π]]ο]ι οοηπθοῦΒ 16 νησι 
πέλας Β6ΘΠΙ8 {ο ο8ετ ἃ Ῥείύεγ εσρ]απα- 
{ἱοη οἵ 105 πρδασθ. Τὸ Μ1}} πε βἰσηγ 
ἐρορῖᾶος. απᾶ Ἠθηος, ἴῃ ραββασος Π|Κθ 
{π6 Ῥτοροπί, ΄ αρατῦ {ΟΠ 018, “ ουζΐπς 
ὑμῖ5 αφἰἀθ᾽; 80 ὑπαῦ 10 15 οοπγεπ]επ{]γ 
(ταπε]αίοά ΄ οπ]γ ᾿: οοπῃΡ. Ἱ. 18, 1ν. 14. 
Τη 01] οαβο 16 ηαβ απ αοοιδαθτα] (οσα, 
Ίϊκο δίκην, ἐπίκλην, ΟΥ πο Παδίη “ ο]αΏ,) 
ἐρα]αιη οἷο. Έοτ πο ἀαθϊνο οἳ ιο 
χυὶθ οὐ ἀἰγοσβίοη (τῷ αὐτῷ) 596 ἴπθ 
πηοίθᾶ οἡ (α]. . 16, 25, Υἱ. 16. ἸἼμθ 
ΙπῃηΙγθ στοιχεῖν 15 (ϊνα]επῦ {ο 4η 
οπιρλα[ῖο Ιπιροταῦίνθ; 560 Ἐτίζβε]ο 
Ίοπι. ΤΠ. Ὁ. ὃς, δια που ὃ κ), 
Ῥ. 398. Του φθάνειν εἰς, “ἴο Τος] 

ἰο᾽ 8560 Ώαπ. Ἱν. 19, Ἠοπι. Ιχ. 31. 
17---21. “ ΜΥ Ὀτγθύμγθῃ, νἱθ τ ἢ ΘΟ ἢ 

οὔιεν ἴῃ ἱπιϊ θα ϊηρ 16, δη ἃ ΟὈΒΘΓΥΘ 
ὑμοβθ ΥΊΟ5Θ Ἱγα]]ς οἵ [Πἴ8 18 {α5μίοποά 
α{ί6; ΟὟ εχαπηρ]θ, ΤΙΗ18 15 θ οΠΙΥ 
Βαΐθ {ἰθδῦ. ΒῸΣ ἴποτο 8Υθ ΠΙΑΠΥ, οὗ 
πλοία 1 ἰο]ὰ τοι ο[ίθη απά πο {6]] 
τοι αραἲπ 6ΥΘΏ ἴῃ 86415, Ίο ΡΓ0[688- 
ἵἱπρ ΟὟ ἀοοτῖπθ Ἱα]κ ποῦ ἴῃ ΟἿ 
Ιοοὐδύθρβθ. ΤΉΏΘΥ αγθ {068 ὕο Όλο 0Γ058 
οἵ Ομτὶβῦ; ὉΠ6Υ ατθ ἀοοπιεᾶ {ο Ρε- 
ἀἰάῖοτ ; {]πεγ πιακο ὑπεῖτ αρρούἶθος ἐμοῖτ 
ροᾶ; ἴΠ6γ ῬΊΟΥΥ ἵπ 0θῖγ 5ΠΑΠΙΘ; ὑΠΘΥ͂ 
αγο αΏβογθθά ἵπ δαγΠΙΥ ὑ]πρ8. Νοῦ 
ΒΙΟ 18 οι [6. Τη Ἱεαγεη Ψε]Ἰαγοθ 6Υ6Π 
ΠΟΥ ουσ οοΠΙΥΥ, ΟἿ᾽ ους; πιά [ΤΌ] 
Ἠθδαγθη Ἠοεγθαί[υος πθ ]οοΚ ἴῃ ραοηῦ 
Ἡορο {ογ ἃ ἀθ]τετοι, 6ὖὔθιι ὑῃ6 1οτᾶ 
“685 ΟἨτ]ςζ, Ὢ ο 518}} οαπσο ἴ]θ 
Ποαοίίησ Γα5ΗΙΟΠ ΟΕ πθβο Ὠοά1οβ---ὐ1θ 
Ροᾷ1ε8 οὗ οἱχ θαυ] Ὁ ἨαπαΙαΏ10----Β0 
ὑμπαῦ 6Πεγ β]ια]] {ακο {πο αὐ]άϊπρ ἔογπα 
οὗ Ηἰβ οὐ Ῥοάγ-- ὑμθ Ῥοάγ οὗ ἨΗϊβ 
ΥΙΒ6Π ϱΊΟΥΥ : {ος βαοἩ 18 0ο νου Κρ’ 
οὗ {ο πηρ]ῦγ Ῥονθς ἨΠΘΥΕΡΥ ΗΘ 15 
αΌ]θ {ο βαθάπθο 411 (πρβ αἰίκο απίο 
Ἠπιβε]{) 

17. Συνμιμηταί µου] 1.6. “10 νι 
θαοἩ οὔ]ιος ἴῃ Ππζαθίπσ της, 06 απά 
811 οἴγοι Ππηϊζαίθ παθ᾽ : 80 συμμιμεῖσθαι 
Ῥ]αῦ. Ροζέ. ϱ. 274. Οοπιρατθ Ι 005. 
ἵν. τό, χὶ. 1, 1 Τ1658. 1. 6, 2 116ες. 111. 
7,9, ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ 
μιμεῖσθαι ἡμᾶς. ἴῃ 1 Οος. ΧΙ. 1 {16 
Ιη]αΠοΦΙΟΏ µιµηταί μου γίνεσθε 18 τά- 
ἀτοδθεά, ἃ8. Ἠετθ, ο λε ραγῦγ οὗ τϑ- 
αοὔοη αραϊηβὺ “πα αΐβγη. 

σκοπεῖτε] ΄Ίπαγῷ απιᾶ {ο]11οἵ5, ποῦ 88 
σΘΠΘΓΑΙΙΥ ΄ΦΙιαγΚ; τα αγο]ς’, 9.5. ΊΝνΟΠΗ. 
χνΙ. 17. Ὁπάςθι ἡμᾶς ατο Ἱπο]ιάθά 
ΠηπιούμθαΣ, Ἱραρ]ιγοαϊδαςδ, απά οὔμον 
Ταλυ 1] οοπαραπίοΏΒ Ἐποπ {ο μο 
Ῥ]Ιρρίαπβ, Βμτίη]ης {τοπ Πο εσο- 
ἀΐδια οἵ ἀγγε]]ῖης οἨ ΠϊβούΏ Ρεζβο] οχ- 
αἸηρ]6, δύ Ῥατ] Ραβ865 αὖ οποθ ΕΓΟΠ1 {110 
Εἱπσα]αΥ (µου) ὕο ἴπο ρ]ατα] (ἡμᾶς). 

18. πολλοὶ γάρ] 18 τ6 τίεν γι] ο] 
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Ἁ ε/ - ἡ / / -- 

τοὺς οὕτω περιπατοῦντας καθως ἔχετε τύπον ἡμᾶς. 
δ ΄σ κά / / ΄ 

τ πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, 
τρ. Δ λ / Χ 3 λ - ΄- - 

νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ 

1 Ἰαγο ἰάθη Ὦο οογτοοῖ, ἴ]θ Ῥ6ίβοΠβΒ 
ΠΟΘ ἀεποιποθά ατθ ποὺ ὑπ {αάαϊζίης 
ἴοαομογα, Ῥαυ {πὸ απποπιίαη τθ- 
εοδιοη]βύβ. ΤΠϊς τίθιυγ 15 Όογπο οαὖ ὮΥ 
ὑπ Ρρατα]]εὶ οχκργοβείοΏ, ἔοι. ΧγΙ. 
16 τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύ- 
ουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, ΜΠΘΙΘ 
ἴλθ ΒΩΠΙΘ Ῥ6ΓΒΟΠΒ 86ΘΠΙ {ο ὍΘ Ἱῃ- 
τοπάθά; [ὉΓ ἴπ6γ απο ἀθδοτρεά 38 
εγοαίησ ἀῑνίδίοπβ ἃπὰ οβθεηοθϐ (ΥοΥ, 
17), 88 Ἰο]άίΐπσ )αιβίρὶο Ἰαησαιασθ 
(νου. 18), 38 ρτοίθββίησ {ο Ῥο γψ5θ 
Ῥογοπά οί]ετβ (νετ. 19) απἀ γοῦ ποῦ 
1ηποσθηῦ 1π {λμοῖγ Ψ]δάοπι; 818 ]αβύ 
Υεργοαςσ]ι Ροῖπρ Ἱπιρ]]εά 1Π (πο πογάβ 
θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθὸν 
ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν. ΤΉΏΘΥ αΡΡΏεατ 
{λεγοί[οτθ {ο Ὀε]οπς {ο {Πθ 84Π1θ ραγίγ 
{ο Ποῖ {Π|0 Ρ8ββας6Β Υἱ, 1---23, ΧΙΥ. 
1----χγ. 6, οἵ ἰιαῦ ορμἰβί]ο α1θ ον 
αἀάγοββεά, ΕΣ ἴπο Ῥτο[θβεῖοη οὗ 
ἐνηΙβάοπι ἴῃ (ιθβ8θ {ω1011]9βΒ ἀἱβοίρ]εβ 
οὗ δὲ δὰ] 866 1 Οο5, 1. 17 8ᾳ., ἵν. 18 
Βα., ΥΠ, 1 Αα., Χ. 15. ΟΟΠΙΡΑΤΘ ἴμο 
Ὠο0ῦθ ΟΠΗ τέλειοι 8090Υθ9. 

περιπατοῦσιν] Απ αἀγνοτδίαι «Ἰαιβο, 
ΒΙΟΙ 35 οὐκ ὀρθῶς, πηὶσ]ῦ Ἠαγο Ὀθοει 
εχρεοίεᾶ : θαῦ ἵηπ ὑπ δοαγηθβδίπθΒς οὗ 
εκΡργΘΒΔΙΟΠ Όλο Αβεπίθηποο 5 ΠΙη{ΘΓ- 
ταρίες, πο απα]{γίηπσ ἰάθα Ῥεΐπς {ο 
Όλο πιοπιοπύ ἀτορρθά. Τὺ τδαΡΡΘαΥΒ 
ἴῃ ἃ ἀϊπετεηπί {ΟΥ ἴῃ {1ο ΥΟΥἀβ τοὺς 
ἐχθροὺςκ.τ.λ. αἰϊαομοα {οὑποἀερεπάεπό 
ΒΟΠίΘΠΗΟΘ οὓς πολλάκις ἔλεγον κ.τ.λ. 

νῦν δέ] “διέ ποισ’, ἴον Όλο ον]] πὰ 
ΡΤΟΥΠ πηθαΠΥ/Π1]6, 

καὶ κλαίων] Τ]ιο 5ύγ688 οἵ δῦ Ῥαπ] Β 
συϊοῦ ννου]Ἱὰ 116 ἵπ (6 {αοῦ, ὑμαῦ {αγ 
ἀερταάεαὰ {πο γὰρ ἀοοίτῖπο οὗ Ιροτίγ, 
Β0 38 ο ΠΙΙΠΙβύ6Υ ο πεί ρτοβὶισαίθ 
δα πογ]ά]σ Ηνίης. -ΤΠαγ ππαᾶθ 18ο 
οἵ Πῖ8 πάππθ, Ῥαῦ ἁῑά ποῦ {ο]ἱον 118 
οχαιηρ]ο, 

τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ] 866 Ῥο]γο. 
Ῥηϊΐ. ὃ 12. Ἴ]οβο ποχάς ἆο ποῦ ἴῃ 
ειαβε]τος ἀθοῖάο ἹΠαῦ ῬοίδοΏ8 816 

Ἠθγο ἆφποπποθά; {ωχ ὑπ 6 οΠοπιῖος οὗ 
{110 ΟΓ058 Π]αΥ Ὀο ἰποίο]ά ; (1) Όοςυ- 
ἐγππιαῦ, Τ]θ Γπάαϊπετβ, το ἆθπγ ἴμθ 
οΗΊσαογ οὗ {ιο ο:988 απά βαυβθτθαίο 
οροάίθηποθ {ο ἃ Γοτπιαὶ οοἆθ ἵπ 198 
Ρ]αοθ; οοπιρ. αἱ. γ. 11, Υἱ, 12, 14. 
(2) “ γαοίίσαί, Τ]1ο Απποηιαης, πΊιο 
τε[αβθ {ο ϱοΠΙΟΥΠΙ {9 {Π|16 ογοβ8 (11. 10, 
2 ΟὐοΥ. 1. 5, 6) ἀπά Ίΐνο ἃ ο οὗ βο]{- 
Ιπάπ]σοποθ; ΘΟΠΡ. 1 ΟὐοΥ. 1. 17. 1 
{πο νἱθνν, νοῦ Γ Ἠαγο αἀορίεά απά 
ὙΠΟ. {Π6 οοπθεχύ Β6εΙηΒ {ο τοιίτο, 
18 οογτοοῦ, ὑπ Ἰαὐῦθ ιν" ατο Ί1ογθ πηθαπῦ ; 
860 πο Ἰαβῦ ποίθ. [Ι͂ἢ {ο ραββαςΘΒ, 
Ῥο]γο. ΛΙ. 7 ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ τὸ 
μαρτύριον τοῦ σταυροῦ, Ἰσπαῦ. Τγαζζ. 
11 ἐφαίνοντο ἂν κλάδοι τοῦ σταυροῦ, 
ὑΠ0 τ6ίΘΓΕΠΟΘ 18 αΡρατθη{Ιγ {ο ἄοοο- 
151), ἃ8 ἀεηγίηρ ιο γοαίϊέμ οἳ {Π0 
Ῥαββίοῃ. Βυῦ Ῥε]οπσίησ {ο 4. ἰαίθυ 
Ρ6ΠΟ6ΓΑΦΙΟΠ, ὑπ 686. ῥαβδασοβ {τοι πο 
ΠβΏῦ οἳ δῦ Ρα] πιοαπίησ Ἠογο, 

19. τὸ τέλος ἀπώλεια] Οοπαρ. Βοπῃ. 
Υἱ. 21 τὸ τέλος ἐκείνων θάνατος: 866 8ἱ80 
2 0905. ΧΙ. 15, Ἠθῦτ, τ]. 8. 

ὁ θεὸς ἡ κοιλία] Φεο Βοηϊ. χυΐ. 18 
αἶγοαάγ αυοίθα; οοπιρ. ϑϑηθοα ἆο 
Αοποί. Υἱϊ. 26 “ ΑΠάβ Δα οι πὶ αθτν1ῦ», 
Ῥαγ. 61/67. 335 θύω...τῇ μεγίστῃ γαστρὶ 
τῇδε δαιμόνων ὡς τοὐμπιεῖν γε καὶ 
φαγεῖν τοὐφ᾽ ἡμέραν Ζεὺς οὗτος ἀνθρώ- 
ποισι τοῖσι σώφροσιν. 3ο ἴῃ αὐΐδο]ςβ 
οἩ Ερίοαγθαπ οὐλμίοΒ΄ γαπίαγ) οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 
ΑΡΡΘαΑΙΒ 48 {μοθ ἱΥρο οἳ 8εηδια] αΡρο- 
1065 ϱεηοτα]]γ, 6. 6. Οἷο. αι. 12εογ. Ἱ. 
4ο, Ῥεποο, Κι. Ὀοαί. ἴχ. 4, χὶν. 3. Τ]ιο 
ΑΡοβί]θ οἱβοι]ιοτο γεπιῖπάθ {Πιθβο Ίας 
Ῥτοίμτοηυ, ὑλαῦ “ὑπο ἸΚἰησάοπι οἵ ἀοά 
15 ποὺ οαθίπσ πα ἀγίηκίησ, Ἠοπῃ. χὶν. 
17; οοπρ. 1 Οὐογ, Υἱί!. 6. Ίο δε][- 
Ιπάπ]σεησθ, πο] ὙγοαπάβΒ πο ὑπ οι 
εοηβοίοπςο οὗ οίμογ8 ἃ πα ὑπ 78 ΠῬογίγ 
ἰηΐο 1οθηβο, 18 ΠθγΘ εοπἀσπιπος, 
ἡ δόξα κ.τ.λ.] Το πηϊούογθα ΙῬογίγ, 

οἵ γ]]ο] 16γ Ὀοαβῦ, αβ Ῥογνοτίεά 
ῬδςοπΙθΒβ (εί ἀοερεξύ ἀεσταάαίίοη. 
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- ὩΣ λ / / “ἜΣ ἃ ᾽ 

ο ο ϑὼν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεος ἡ κοιλία, 

καὶ τα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρο- 

νοῦ ντΤεξΞ. ἀν: γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπαρ- 

χει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Ἆρισ- 

20ο. ἡμῶν δὲ τὸ πολίτευμα. 

Οοπιρ. Ἠοβαα γΙ. ὃ τὴν δόξαν αὐτῶν 
εἰς ἀτιμίαν θήσω. 

οἱ τὰ ἐπίγεια κ.τ.λ.] «οι ὙΠΟ05Θ 
πηϊηᾶς ἃΓ6 βεύ οἡ δατ(λ]τ ὑμ]ησς! ΕῸΓ 
{6 αὈγαρῦ ποπιπα(ίγο οσοαγτίης τ ]Ό}- 
οαῦ ΑΠΥ σταπηαθίοα] οοππεχίοη απά 
οχριθβδίῃσ αππαπεπιθηύ, οοΙΑΡ. Μαχ]ς 
ΧΙΙ. 39--4Ο; 560 ΠΟΙ ἡ ΧΧΙΧ. Ρ. 228. 

20. ἡμῶν γὰρ κ.τ.λ.] ’' Τ]αίγ βοπ]6 
41ο ππάαπο απᾶ ϱγοτο]]ῃης. Τ]ογ 
Ἠπγο πο [6ἱΙοΠΘΗΙΡ οι 18 [ὉΥΓ 106 
416 οἵθίποης οἳ ἃ ἸιθαγεπΙΥ 6ΟΙΗΠΙΟΠ- 
τα. Το οπηρῃαδῖο ῬΡοβίδίοι ος 
ἡμῶν οοπίγαβίς {πο [8186 αἀλεγοπίς οὗ 
ού Ρατ] πὶ ιο ἴγαθ. ΑΡοιῦ ύ]ιο ο0Ἡ- 
πηθοίησ ραχ ο] ποτε ἵββοπιο ἀῑβποι]{γ. 
Ἠ]μ]α ὑπ οαγ]ϊθςύ ΜΒ5 αἱ] τουά γάρ, {1Π|9 
οαγ]1αοβί οἱὐαύϊοηβ (Ὁ ἢ ΒΘ ΘᾺ] ΥθΥΡΙΟἨΒ) 
Ἠαγο ῬΘΥΒΙβύθγ δέ. 1 πᾶν ὑποῖθ- 
{0Υ0 βρίνϑῃ δὲ ἃ5 ἃ Ροββῖῦ]θ δ᾽ ὑθυπαῦϊνθ ; 
ΔΙΌ ΠΟῸΡ 16 15 ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἃ αρα αν 
{0Υ γάρ, οὗ π]]ο] ιο οοὐποχίοη 88 
ποῦ Υ6ιγ οῦγΙοιβ. 

τὸ πολίτευμα] Τ118 ἨιαΥ ΠΙΘΑἨ 
οἶζ]ιοι (1) 6 Τ1ιο Μἰαΐθ, Πο σοῃβυϊυα θη, 
{ο π]σ] α5 οἱ άΖοη5 Νθ Ῥε]ομς”, 6. 8. 
Τ]]ο ἄθ «708. 11. Ρ. 51 Μ ἐγγραφῆς τῆς 
ἐν τῷ μεγίστῳ καὶ ἀρίστῳ πολιτεύματι 

τοῦδε τοῦ κόσμου, ἄθ σοηΓ ως. αν 
421 Μ ἐγγράφονται τῷ τῆς προτέρας 
πολιτεύματι, 2 Μαοο. ΧΗ. 7 τὸ σύμπαν 
τῶν Ἰοππιτῶν πολίτευμα ; ΟΥ̓ (2) ΄ ΤῊ 
ΠΙΠΟΡΙΟΠΑΦ ο] ἃ8 Οἰ ΖΘ η8 Ίο Ῥει- 
Του ᾽, 6.5. ΏεπιοδύἩ. ο ΟΥ̓. Ὁ. 262 
πάντα τὰ τοιαῦτα προῃρούμην πολιτεύ- 
ματα κ.τ.λ., 1πιοῖαπ γοπο. 15 ἐπὶ τῷ 
πολιτεύματι τούτῳ, Ταῦίαπ αὐ 67ωο0. 
19. Τ]9 βΒίῃραϊαι Ῥοϊπίβ {ο {Π|6 {οΓΠ1ΘΥ 
πηθαηίπο, πλίο]ι 15. 4150 πιογθ ἔγθαπθηῦ. 
Τη οἰ θυ οαβο ἐξ οὗ “ ]θπος᾽ ]] τοίον 
ποῦ {0 πολίτευμα, Ὀαῦ {ο οὐρανοῖς. ΟΠ 
ὑπ πιθίαρ!ιοχ 566 αὖοτο Ἱ. 27. ΟοπιραΓο 
4180 ΡΗΙ]ο ο (Ομ. Ἱ. Ὁ. 416 Μ πατρί- 

Ν Δ 3 1 “- Ε] ων , 

δα μὲν τὸν οὐράνιον χῶρον ἐν ᾧ πολιτευ- 

ονται ξένον δὲ τὸν περίγειον ἐν ᾧ παρῷ- 
κησαν νοµίζουσαι, Ἠρὶδί. αἄ ίοφπ. 
ὃ 5 ἐπὶ γῆς διατρίβουσιν ἀλλ᾽ ἐν οὐρανῷ 
πολιτεύονται, Οἱ6ηι. ΕοΠΑ. 1.16 αὐτή σε 
ἡ ἀλήθεια ξένον ὄντα τῆς ἰδίας πόλεως 
καταστήσει πολίτην. 366 4ἱ5ο Μ. Απύίοῃ. 
ΠΠ, ΤΙ πολίτην ὄντα πόλεως τῆς ἀνωτάτης 
ἧς αἱ λοιπαὶ πόλεις ὥσπερ οἰκίαι εἰσίν. 
10 γας ἃ {ανουτ]έο πιθαρΏου Ισ 1ο 
Β/0ἷ68, ΟἸθπι. Αἷεσ. Φέγοπι. ἵν. 26 (ρ. 
642 Ῥο{{6Γ) λέγουσι γὰρ καὶ οἱ Στωϊκοὶ 
τὸν μὲν οὐρανὸν κυρίως πόλιν τὰ δὲ ἐπὶ 
γῆς ἐνταῦθα οὐκ ἔτι πόλεις, λέγεσθαι μὲν 
γάρ, οὐκ εἶναι δέ κ.τ.λ. ; 866 Ὀθἱού;, Ρ. 
30354. Βοπιθπ]αῦ ςΙπΙ]ατ]γ Ε]αῦο ΒαΥ5 
οὗ 8 1464] βἰαΐθ (2965). ΙΧ. Ῥ. 502 Β) 
ἐν οὐρανῷ ἴσως παράδειγµα [τῆς πόλεως] 
ἀνάκειται τῷ βουλομένῳ ὁρᾶν καὶ ὁρώντι 
ἑαυτὸν κατοικίζειν. Βαὺῦ ἴμθ τερΙγ οὗ 
Απαχασογα8 (Ῥϊος. Τιαετῦ. 11. 7) {ο οπο 
πο γεργοασμθᾶ τη Ισ] ΙπάΙΠογοπςθ 
[ο Πἱ8 οοιηίχγΠΊΘΗ, εὐφήμει, ἐμοὶ γὰρ 
καὶ σφόδρα μέλει τῆς πατρίδος (δείξας 
τὸν οὐρανόν), οισ]ῃῦ ποῦ {ο Ὀ6 αποἰεά 
ἴῃ Π]πδίταῦίοη, 38 16 ΤΟΓΕΤΒ {0 18 αβίτο- 
ποτηῖσα] βύι 168. 

ὑπάρχει] “15 6ὖ6π οι’, ἴῸ ὑΠ0 
ΚΙπσάοια οἳ Ἡθαγεη 15 ἃ ργοβεηύ Κίηρ’- 
ἆοπι; 5ο ἘΡ]ῃθβ. 11. 19 οὐκέτι ἐστὲ 
ξένοι καὶ πάροικοι ἀλλὰ ἐστὲ συνπο- 
λῖται τῶν ἁγίων κ.τ.λ. (6ΟΠ1Ρ. Υ6Υ. 6). 

σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα] ΄ 196 θασογίψ 
αισαἰέἑ ἄδ ὦ δαοϊοιώ’. Οἱ ἀπεκδέ- 
χεσθαι 866 (α]. γ. 5, ὑοσείμεν γα 
Ό]λθ ποῖθ ΟΠ ἀποκαραδοκία ἈΡογε, Ἱ. 29. 

21. μετασχηματίσει) “ το εαπϱο 
ἐδ) 7αδ)ϊονν", ΕΟΥ μετασχηματίσει διὰ 
σύμμορφον 866 [Π6 Ὃ ο ποῦθ ΟἨ 

μορφὴ διὰ σχῆμα, Ρ. 13 
τῆς ταπεινώσεως ιών] οὗ οι ᾖι- 

δα τονε, 1. 6. Όλο Ὀοάγ πο] Ἱθ 
Ῥοας ἴῃ ου Ργοδεπύ Ἰοὺ οδίαίθ, συ]. 
6 οχροβεᾶ {ο αἱ ιο ραξβίοἩς, 5ΙΗ16Υ- 
ἱησ5, απά 1πΠα] ΡῈ 1165 οἳ 5 16. Τ]ιο 
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. ’ Ἁ σιν ΄σ ’ 

τόν, “᾿ὃς μετασχηματίσει τὸ σώμα τῆς ταπεινώσεως 
3 Ἐκ ΄- 7] α- / ω) ἢ Ἁ 

ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, κατὰ τὴν 
΄σ / 3 Α ε ’ ΄- δ 

ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποταξαι αὐτῷ τὰ 
, 

παντα. 

Ἐπηο]βἩ ἰγαπε]αίίοἨ, ΄οισ νο Ῥοάγ. 
ΒΘΘΠΙ5 {ο οοππίθεηαποθ πο Βίοῖο οοη- 
ἱοπιρύ οὗ {π6 Ώοςγ, οἵ ψ]]σ]ι πογο 15 πο 
Ώπσο ἴῃ {θ οτἱσ]πα]. 

σύμμορφον] “80 α8 {ο Ὀ6 σοπ/οΥ}ι- 
αὐ[θ᾽, 8686 που 8 Ιχυἱ. ϱ. 77ο. ἜΤ]ο 
ΥΟΥΔ8 εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ, οἑουττΙης 
Ῥείογθ σύμμορφον ἴῃ πο τεσθϊνοὰ 
ἰοχί, πιαδῦ Ῥο αἰγαο]ς οαῦ 88 ἃ 61055, 
ὑμπουρὴ ἃ οοχγθοῦ 9Ἠ6. ΤΗ5 ὑγὰῃ8- 
{ογηιαί]οη 5 ἀθεοτρεά αὖ ογααίογ 
Ιαιισί] αιιά ἵπ οἴ]ες Ἰάπσαασο, 1 0907. 

ΧΥ. 35--.53. 
τῆς δόξης αὐτοῦ] 1.6. τὶ πο] 

Ἠο 18 ο]οῦ]μαά ἵπ ἨΗί8 σ]οτ]ῇποά οδίαίο. 
τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι] “716 

6πογΥοἱθο οὗ ἐδ6 ροιρογ αο)ιέε]ν 6 08- 
968969. Τμϊ6 εχργοβδῖοη 1ΠγΥο]νες ο 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΔΗ 1 0}16815 οἵ δύναμις Δ ἐνέρ- 
γεια; 6ΟΠ1Ρ. ΕΡ]Ι68. 1. 19. “ Ῥοΐεπίϊα 
ΑΥΡΟΣ, οἰποδοῖα {αούῦαβ, 8475 Οα]νΙη. 
Οοπαρ. Ηεγπι. απ. νἱ. τ τίνα δύναμιν 
ἔχει καὶ ἐνέργειαν. 

καὶ ὑποτάξαι] ΄ αἴθο {ο 8760" ; {ου 
{15 Ῥοπογ οὗ βυ] σ΄ αὐϊπρ' {Πο ἨΠΙαΠ 
Ῥοάγ 15 ΟὨΪΥ͂ οπθ τηδηϊθβίαθοη οὗ 0Π6 
ππίγετβα] βουογεἰση(γ οἵ Ομτὶδί, Οἱ {ο 
Βα] θούϊοη οὗ αἰ] ὑμβίηρβ {ο ὑπ6 Βοπ 560 
1 005, ΧΥ. 25---27. ΕῸΓΪ τὰ πάντα ΜῊ 
ὑ86 γύϊοϊθ 560 {|| πούθ αΏογο νου. 8. 

αὐτῷ] 1.6. τῷ Χριστῷ, τείειτίηςσ {ο 
{πο ϱαρ]οεῦ οἵ πο ῬγϊποῖραΙ νυ, α8 
6.5. ἵη Λο ΧΧΥ. 21, ΒΡΙΙΘ6Β. Ἱ. 4. ἴπ 
ΒΟ, ϱΟΠΠΕΧΙΟΠΒ {ο τοβοχίνθ ΡΤΟΠΟΙΠ 
ἑαυτοῦ ποπ] Ῥο τοφιϊτοὰ ἵπ Οἰαβδίοα] 
ἀτοασ]ς. Τη πο Ἰαΐος Ιαησαασο ΠΟΘΥΘΙ" 
πο βπά αὐτοῦ οἷο. Ιπ Ῥ]ασθ Οἱ ἑαυτοῦ 
οἷο. ἴῃ αἱΠ1οβύ ΘΥΟΥΥ 6386, οχοθρῦ Ἡ]ογο 
16 βἴαπάβ α5 ἴμο ἀῑτοοί ο,]οοῦ, ἴῑιο 
Ιπηιθᾶίαΐθ αοοιβαᾖ]νο οὗ ἔ]ιο γοΥρ. 360 
ἴλο οχοο]]οπύ δοσοιηῦ οὗ ὑπ6 πδασο οὗ 
αὐτὸς ἃηα ἑαυτοῦ ἵπ Α. Βαυϊῤίμῃημδηῃ 
Ῥ. 97. ΤΠ {Π|8 Ῥαββασο ἰ]στο 18. ποῦ 
Βα Ποἰθηῦ Δα ΠΟΥ {ου ἴπο τϑδάϊῃρ 
ἑαυτῷ. 7116 {0ΥΠ48 αὑτοῦ, αὐτῷ, αὑτόν, 

ΤΥ. τῶὥῶστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπι- 

Ἠανο 1ο ρ]αςο ἴῃ 619 ατσϑοὶς Τβίαμπιθηῦ, 
ο 15. «Ἰεατ]γ μόνῃ ὮΥ Α. Βαύίπιαπη ].ο, 
Ὢπου, ὃ αχ, Ῥ. 188 Βᾳ., βρθα]κ5 Ἰιθεί- 
ἰαῦϊησ]γ. 

ΙΥ. τ. ὥστε] ΄{Λογοίογο» ΄Βθατίπσς 
ἴ]εβο (Ἠίησς ἴῃ παπᾶ, Ηγίηςσ 85 οἴθίζθιιβ 
οὗ ἃ Ἀθανοθι]γ Ρο]ὔγ, ανῖης 0π]5 πορο 
οὗ ἃ οοιηίησ Βανίοιν. 

ἐπιπόθητοι] ΤΗΙ8 αἆ]οσείῖνα ἆοθβ ποῦ 
οσο} εἰβουογθῖη ὑπ Ν ν Τοβίαπιεηί: 
οΟΠ1Ρ. Ο]θ6πι. Ἠοπι. 5ο, ἀρρίαη. 1.3}. 
43. Τ]ιθ Αροβύ!θ᾽ 8 Ίονο Βιάβ ΕΧΡΓΟΡ- 
Βίοη ἴῃ {ο ασοαππ]αίοπ απᾶ γερεί]- 
ὑΐοῃ οἵ Ἰνογάδ. ΊΙπ ο πα] ἀγαπητοὶ 
ο 866ΙΗ5 {ο Ιπσεγ 9Υ6Υ 015 ἰΠειπθ, 8 
1 απαβὈ]ο {ο Ῥγοα]ς απαγ {ΓΟΠΙ 18, 

χαρὰ καὶ στέφανός µου] ΗΘ 868 
ὑ]θ 8Β4Π1θ Ἰαησιασο ἴῃ αἀάγοβεῖησ {ο 
οπου οιοαῦ Μαοεάοπίαη οανοῖ, 1 
Τ1688. 11. 19. ΤῊΘ ποτά στέφανος “ἃ 
επαρ]οῦ παβύ Ὅ6 ΟΔΡΘΙ ΠΥ ἀἰδαῃ- 
σιἱδιοά ἴγοη διάδημα “ἃ τοσα] ΟΥ̓ 
Ῥτίθβί]γ ἀῑαάεπα), ΤῸ {Π6 τείδΓεηοθΒ 
βίτοη ἴῃ Ίγεποι ΑΛ. 7. υπ. ὃ αχ, 
Ῥ. 74, δα ἃ 15. ΙσΙ. 3 στέφανος κάλλους 
«καὶ διάδημα βασιλείας, 7684. αἲϊ αΐγ. 
1μεγ! ὃ ὁ έκτος στέφανόν μοι τῇ κεφαλῇ 
περιέθηκεν, ὁ ἔβδομος διάδημα τῇ κε- 
φαλῇ μοι ἱερατείας περιέθηκε, Ωἱοά. Ρίο. 
ΧΧ. 54 διάδημα μὲν οὐκ ἔκρινεν ἔχειν, 
ἐφόρει γὰρ ἀεὶ στέφανον. Τ]118 {Π6 Ἰάθα 
οοπγογοὰ ὈΥ στέφανος 15 ποί ἀοπαϊπίο, 
Ὀαὺ εἰθλοιν (1) γΙοίοιγ, οἵ (2) πιθιτ]- 
τηθηΐ, 48 ιο πγθαξ]ι Ἱγαβδ ΥΥΟΤΗ ΘΑΌΔΙΠΪΥ 
ὮΥ ὕιθ «οΠπ(ΊΙΘΓΟΥ απᾶά Ὦγ ο Πο]άαγ- 
Ώ]αΚκοΥ, ὙΥ ολοι οχο]αάϊἴπς ο Ιαΐέου 
πούϊοῃ, ο ΓΟΣΗΊΘΥ ΒΘΘΙΠΒ {ο Ὀ6 ργοι]- 
ποπῦ ἵπ 5 απά ἴῃ {πο Ραγα]]α] ραδ- 
βασθ; [ὉΓ {Πογθ, 48 Ἠθγα, {πο Αγροβί]ο 
ΥΘΙΘΥΑ ἴῃ ὕμθ οοπίαοχύ {ο {ο Ποτά 
οοπιῖηςσ. Ηί5 οοπγοτίΒ 01} ἴΊιοπ ὈΘ 
Ἠἱ8 ψυθαῦῃ οἳ ΥΙοῦοτγ, Τοτ 16 πν] α)- 
Ροα) ὑ]αῦ Ἰθ οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμεν (11. 
16), απᾶ ο ν}}} γοσαίνο ὑῃ 8 βαοσσββ{ι] 
αἰλ]οῦθ' τοπαγά ; οοπιρ. 1 0905, ἰχ. 25. 
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Ἁ / /’ ε/ ’ 

πὀθητοι, χαρὰ καὶ στέφανος µου, οὕτως στήκετε ἐν 
/ 9 ’ 

Κυρίῳ, ἀγαπητοί. 
ω) ’ ΄σ. 

"Ἐὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ 
9 ΄ 9 9 ΄σ΄ / 

αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ. δ ναὶ ἐρωτώ καὶ σέ, γνήσιε σύν- 

οὕτως στήκετε] ΄ 5ξἰαηα 78} 80, 88 γοὰ 
806 σι]ἀάσοὰ ὮΥ ΠΥ Ργεοθρύ απᾶ ΠΙΥ εκ- 
ΒΠΊΡ]6, 38 ὈθοοΠιθΒ οἱθίποπ8 οὗ ἃ οα- 
Υοη]γ ΚΙηράοπι. ΟἿ στήκετε 866 [6 
ἨΟ({ΘΒ, 1. 27, (α]. νυ. 1. 

2. ΤΠ6 Αροβίϊθ αὖ Ἰθῃρῃ τοῦ 8 
{γοηι Ἠῖ5 Ίοησ ἀϊστοαββίοη (866 {Π6 πούθϑ 
ΟἹ ΠΠ], 1, 2) {ο ο βαΏ]θοῦ οὗ ο ἆῑς- 
ΒΘΠΒΙΟΠΒ δῦ ΡΗΙΗρρί. Ηἰβ Ιπ]αποῦίοηΒ 
Ἠσθγο {α]ο {πο {οχι οὗ ἃ αἰγϑοῦ ρϑῦβο- 
ὯΔ] ΔΡΡΘαὰὶ {ο ὑμοβο οἩΙεΠγ αὖ ἴαυ]ῦ; 
πα ὕνο 18.165 εβρεοία]]γ ΓΘ ΠΙΘΠΘΙΟΠ- 
οἆ ὈΥ͂ παπιο. 

2, 3. 1 αΏροα] {ο Βαοάᾶα, απά 1 80- 
Ροα] {ο Βγηίγομο, {ο ρἶνο πρ ἐιοῖν αἱ - 
{οΓ6ΠΟΘΒ απᾶ να αὖ ρεᾶσο ἵπ {Πο Τιοτά. 
Ὑδ65 1 αξ]ς τοι, ΠΥ {αἰ Ὁ] απά Όγαο 
γοκοθ{ε]]οἳπ, Ψ]ο ΔΥΘ ΠΟΥ ὮΥ πιγ εἰάο, 
νο υγ] ἀο]νει 018 ]εζζεγ {ο ἐμ Ῥ]]- 
1ΡΡΙαΠΒ, ο τοσοποῖ]ο ύΠεια αραῖτπ: ΤΟΥ 
1 οαηποῦ {ογρεῦ Ίου πεα]οιβΙγ Που 
βοοοπᾶθᾶ ΤΥ οβοτίβ οη Ώοθ]α]{ οὗ ἐπο 
οβρο]. 1 Ιπνίίθ ΟἸεπιεοπί 4180, νι 
{μθ γοςῦ οὗ ΠΙΥ {6]]1οἱ/-ΙαΏοΓ6ΥΒ, 056 
ΏΦΙΩΘ8 ἆγθ οητο]]οᾶ ἴῃ {ο Ῥοο]ς οὗ 1119, 
{ο γεσῖκύεγ οἵ ἀοἀς {αἱ(ἨΓα] ρθοΡΙθ, 
{ο αἱά ἴπ {8185 πγοσ]ς οὗ τοοοποϊΠαίοη. 

Ἐὐοδίαν κ.τλ.] Βοΐι ἴ]αβο ΠαΠΙ6Β 
οσο ἵπ {πθ ἹπβοτΙράίοῦβ: Ῥπα]ποαᾶία ος 
Ἠποᾶ]α ΓοΥ Ιπδίαπςσθ ἴῃ αὐταί Ρ. 6ος. 
4. Ῥ. 7δο. 5, Μιταἰοτῖ ϱ. 107. 9, Ὁ. 932. 
5, Ῥ. 1161. 4, Ῥ. 11585. 7, Ρ. 1349. ὃ, 
Ῥ. 1362. 2, Ρ. 1671. 3, 5 (οοπαρ. Ταγα]]. 

αἆ εαγ. 4): Ἀγηίγομα, Βαπίγολο, οὐ 
Ὀγη{σμο, ἵηπ αΓΙῦΟΥ Ὁ. δοο. 7, Ὁ. 987. 8, 
Μυταϊοτῖ, Ρ. 857. 7, Ρ. 972. 5, Ρ. 1315. 

17, ϱ. 1569. 4, Ῥ. 1664. 4. Τ]ιο Ἐπο]ϊς] 
Υογβίοη ὑγθαΐβ ιο Ετοῦ α5 ἃ ΠιαΠ8 
ΏΘΠΙΘ; απά οὔἩθτβ δ Υ6 ἴῃ 11 ΤΠ ΠΟΥ 
Ἱηθθιρτείθά {π6 βθοοπᾶ. Νο ἰμπβύδποθ 
Ἠοποτοτ οὗ οἰ Ποὺ ΄ Βποάῖας) ος «Ἀγη- 
σομθβΒ) [88 Ώ6σπ Γουπᾶ ἴῃ ἐ]θ 1ηβοτῖρ- 
ὠομςδ. ἘΤ]ιο {ογΠ16γ Ἱπάσοά παὶρ]ῦ Ὃο 
οοπβἰἀργοά ἃ οοπίγαοῦίοη οὗ ἘιοάίαηιιΒ 
υηΙο ΟΟΟΌΥΒ οσσθβἰοπα]Ισ: Ῥαῦ {1ο 

π]αβου]ῖπθ ΓΟΥΠ1 ΟΕ ὑπ6 ]αΐ6ες 15 ΘΥΠίΥ- 
οἶαβ, ἃ ΥΘΙΥ Τ4ΓΘ ΠΑΠΙΘ (ταζετ Ρ. 
372. 5). Βαΐ, ὑποιρἢ 16 Ἱνθγο Ροβδίρ]ο 
{ο ὑγοαῦ ο ποτά ἴῃ {Π6ΠΙΒΕΙΥΘΒ α8 
1Π85ΟΙΗΠΘ, πο {6ΠΙ8ΙΟ ΠβΠΙ65 816 
οἰοατ]γ τοαιῖγεά Ἰθγθ, 88 {ἴΠθτο 15 
πού] πρ' 6180 ἵη {πο βοηύθποθ ο ΠΏ ]Ο 
αὐταῖς. οι Ὀ6 τοίοττοᾶ. ἈἘποᾶῖα απιᾶ 
ΜΥΠίΤΟἨΘ αΡρθαΥ 0ο Ἰατο Ὀθει 1168 
οἵ γαπῖς, ΟΥ ῬοββίΏ]γ (κο Ῥμαῦο, Βοπι. 
ΧΥΪ. 1) ἀ46αςοΠΘΒΒΘΒ ἵπ πο ΕΙΠρρίαπ 
επιχοἩ. Όπ {δ ροβῖθῖοη οὗ ΨΟΠΙΘΗΏ ἴῃ 
Μαοεάοπῖα απᾶ ὁπ ὑπ 6] Ῥγοπιίπαποθ 
ἴῃ Όλο Ἠϊδίοτγ οὗ {πο (ο5Ρ6ἱ {πετθ, 869 
{ῃ6 Ιπίγοάιοῦίοη, Ῥ. 55 84. 

παρακαλώ] δῦ Ῥαα1 ταροαίΒ π6 γγογά 
88 1ἴ, 8αΥ5 Βεησε], “ΟΥ̓ αἀποτγίθηβ 
ΒΘΟΥΒΌΠῚ αὐγϑ ΠΥ 8. 

3. ναί] ΄γεα Ιπιτοᾶιοϊηπς απ αΏες- 
ὑϊοπαύθ αβρροα!, α5 ΕΗΙΙ6ΠΙ, 20 ναί, ἀδελ- 
Φέ, ἐγώ σου ὀναίμην. ΤΠΘ καὶ οἵ ἴιθ 
τορθϊγεά {θοχῦ πηαδῦ Ὦο οοηβϊιἀργθα ἃ 
ηϊβρχ]η{, ΟΥ α πηβ της οὗ ἃ ἴον Ἰαΐἱθ 
ΜΒΒ. 

ἐρωτῶ] “7 αρ]; ἃ Ἰαΐο π5ο οἵ {10 
πγογά πο ἵπ {116 οἱαββῖοα] Ἰληρτιδρθ 
βἰσπίῇοας ποῦ “ΤΟΡῸ ̓  Ρ6ΠΕΤΑΙΣ, Ὀαὺ Ἱη- 
{6ΥΓοΡο’ βροθἰα]]γ. ΤΠ {118 Ἰαΐθ β6Π89 
οὗ «τεοαιθβίπρ, ἐρωτώ ἀἱΠειβ {Τοπ αἰ- 
τῶ, 35 ΄τοδο) Άοπι “ροίο" ; {πο ὕνγσο 
{ογπιθς Ῥοΐῖης αβοᾷ {ομαγάς απ οσα], 
ύμο πο ]αΐΐες ὑονγα 8 ἃ ΒΙΡΓΟΓΙΟΥ; 866 
Ττεησ]ι 7. Τ. υπ. ὃ Χ]. Ὁ. 135. 

γνήσιε σύνζυγε] ΄ἴμο 9οᾖο./εἴζοιο 
ΟΡ. 9δο]. 49. 842; 80 2 Οο0Υ. νἱ. 14 
ἑτεροζυγοῦντες. Τὺ 15 ἀουθδύ ἃ] ν]οπι 
{π0 Αροβίϊο ὑπ αἀάγθβκθν. Όπ {πθ 
ὙΠ0]9 ἨΟΥΓΟΥΟΥ 16 ΒΘΘΠῚΒ πιοδί ῬΓΟΡΆΡΙΘ 
ὑμαῦ Ἐραρ]ιτοάϊύας, ο Ὀσοαγογ οἱ {86 
Ἰομθειν, 15 Ἱπίεπάθᾶ:; {ου ἴῃ ΠΒ 9389 
8οπο {λετο που] Ὦο πο τὶβ]ς οἱ πιακίπσ 
υπο τοίογοποο απ]πῦο]]σ]ρ]θ ὮΥ {πο 5ὰρ- 
Ῥτεβδίοη οἱ Πο πᾶῖηθ. ΤΙΠεγεπύ ο0πι- 
ΠΠΘΠ{ἴΟΥΒ παγνο οχρ]αϊπος 16 οὗ Βαγπαᾶ- 
85, οὗ ι]κε, οἱ Βί]αβ, οἳ Τπιοί]θιβ, οὗ 
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ΙΤ. 4] ΕΡΙΡΤΙΒ το ΤΗΕ ΡΗΙΠΙΗΙΡΡΙΑΝΒ, 159 
/ 3 Αν .« 3 να 

ζυγε, συνλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 
/ / Ἁ 4 / ᾿ ΄σ μα 

συνήθλησαν μοι, μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπών 
-- (Ὁ; Ἁ / ΄- 

συνεργῶν µου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς. 
4 / 9 / / 3 / 8." ον / 
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ παντοτε' πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. 

{Π6 ἰοῦ Ρτοδυγίθτ ΟΥ̓ Ὀϊδπορ οἵ Ε]Ι]- 
Ἱρρί. ΟΥ̓ΠΘΥΒ ἀραίῃ Ἰατο {ακοη Σύν- 
ζυγος Ι{βο]{ ἃ5 ἃ ΏτορθΥ ηαΠΠΘ, εχρ]αίη- 
1ης γνήσιε ΄τα]γ οα]]οᾶ. Το οαβο 
{ος {815 Ἱηθεγργείαδίοη 18 1716}} βἰαζεά 
ὮΥ Πωαυτοπί Λοιίεδέ. δι. ρ. 134. 1Τῦ 
ψου]ἀ ο ρ]απβδῖρ]ο, 1 Σύνζυγος οσο - 
γοᾷ «ΟΠΙΠΙΟΒΙΥ, ΟΥ̓Χ οοσυχτοά αὖ 8}}, ἴῃ 

ΤῊΘ Ῥαβδαςο που]ά 
ὕῃθη Ργοβεπί ἃ Ῥατα]]ε] {ο {Π6 Ρ]αΥ ΟΠ 
{18 8 η16 Οποδίπιας ἵπ ῬΠϊ]θπῃ. 11. 

᾿ 1688 οαη Ῥο Βαϊ ἴῃ {αγοισ οὗὨ αποί]ας 
. εχροᾶϊοηῦ γη] Πια]κθς Τνήσιος ἴ]θ 
᾿ς ῬΙΌΡΘΙ ΠαΠ1θ6. Α ν6ιγ αποϊοπῦ ΙΠίει- 

δοιγοά οοῖίᾖν ιο εἰς. 

Ῥτείαίοη αραἶπ (ΟἸ6πι. Α]οχ. έγοπι. 
᾿ 1. ρ. 535 Ῥοΐΐετ, Οτὶᾳ. Ίτοπι. 1. Ῥ. 461 

Ῥε]αγας) {ακος “στο ίθ ον ᾿ {ο πιθαΏ 
δὲ Ραα]ς νι; Ῥαῦ πο Αροδί]ο ποι]ά 
ἀουρί]εβς πᾶν ἩΤΙὕΕΠ γνησία ἴῃ Όλπ]β 
6386, απά 16 86ΘΠΙ8 61θαΥ ηΙΟΥΘΟΥΟΥ {ΓΟΙὰ 
1 095. γ. 8 ὑμαῦ Ἰιο πας οἰ ὑπ οὺ πΠΏ]αΓ- 
γἱϑὰ οὐ ᾧ ΝΙἀοΝΕ6Υ. Το ϱταπιπια σα] 
οὐ]ασίίοπ αβρ]ῖθ8 θα Ἱα]Ιγ {ο Βεπαπ5 
εισσορίίοπ (οί Ρα ϱ. 148) ὑπαῦ Ωγάϊα 
18 1ηθΗ{. ΕΥ̓ γνήσιε «ΟΠ1Ρ. Εος]1Ι8. Υ, 
18, αηᾶ 506 {Πθ μοῖο ΟΠ γνησίως Ἱ]. 20. 

συνλαµβάνου, κ.τ.λ.] / αθθῖδέ {ᾖογι, 
Ἐποάϊα ἀνα Ὠγπίγοης, αἴπσο ἔιει ζα- 

ΤΉΘΥ Πὰν Ἰαγο 
Ῥε]οησεᾶ {ο ο ΘΟΙΏΡΔΗΥ͂ οἵ ΨΟΠΗΘΗ {ο 
ποια ὑπ6 οβΡ6ἱ πας Εγεύ Ῥγεασλεά 
αὐ ῬληΠρρῖ, Αοἰθ ΧγΙ. 13 ταῖς συνελθου- 
σαις γυναιξίν. ΤΟΥ αἵτινες, ΄ ὑπαδηνιισ]υ 
αφ {λοαμ, οοπιρ. 6.5. Αοἴδ χ. 41, 47, 
Ὦνοπι. 11. 15, Υἱ. 2, οἵο. ]]ο ὃς ΒΙΙΠΡΙΥ 
ΠΠΑΥἷΚΑ 1ο Ἱπάϊν]άπα], ὅστις Ρ]αςςΡ Ἠῖπι 
ἴῃ ἃ 61458, μα ἴἶαςδ οα]Ι5 αἰθοηίίοι ο 
οδγίαϊῖηπ ολαγαοὐθιϊβῦῖο Ἰδαύγθ8; Ἠθησο 
1ῃ6 πιθαπῖης /ααἴρρθ απὶ Όπ {ιο 
ἀῑκίποίίοι οἵ ὃς απᾶ ὅστις 566 {]ιο 
πούθϑ οη (αἱ. ἵγ. 24, 26, ν. 19. Τμο 
τεηαστίηρ αἀορίεά Ὦ} ἐο Ἐπο]Ιβ] Υεγ- 
ΒΙΟΗ, ΄ Ηο]ρ ἴ]ποβο ΝοΙΛΘΠ ο ]αμοιγοά 
οἱο. 15. οργΙοιβΙγ ἱποουγϑοῦ, απᾶ γγοι]ά 
ΤΟ(ΙΙΘ ἐκείναις αἳ συνήθλησαν. 

μετὰ καὶ Κλήμεντος κ.τλ.] “το 
6ζεπιεπί αἰεο) Τ]θβο πονάς οωσ]ιό 
ΡοΓΠαΡ8Β {ο Ὀ6 οοηποσθθᾶ ταί]ιου πὰ ἢ 
συνλαμβάνου αὐταῖς ἴμαη τ] συνήθλη- 
σάν μοι. Το ΑΡρορί]θ 18 δηχίοιιβ {ο 
εηραρο αἰζ ἴῃ πο νγοτ]ς οἵ οοποὶ ΠἸδὐϊοῃ, 
Οπ Όλο ΟἸθιῃηιθηῦ Ἠθγο πιοαπῦ 866 ἴπθ 
ἀείασ]μεᾶ ποίο Ρ. 168. Τ]ιο καὶ Ῥε[οτθ 
Κλήμεντος ΒΕΘΙΙ8 0ο Ὀ6 τεχοβρθο(ίνθ 
(το[ογγῖηρ {ο γνήσιε σύνζυγε) ταβ]ετ 
λατ ρτοβρεοίίνο (γ6{6ΥΓΙΙς5 {ο καὶ τῶν 
λοιπῶν συνεργῶν µου); 8.5 ἴῃ 7οἳη Π, 2. 
ΕῸΓ 105 Ροβίῖοπ οοπαΡ. Οἶοπ1, Ποιη. ὃ 59 
σὺν καὶ Φορτουνάτῳ. 

ὧν τὰ ὀνόματα κ.τ.λ.] «10086 ιάΊΊΕΒ, 
ὕοισ] ποῦ πιοπθοπεά ὮΥ {π6 Αροβί]ο, 
ΟΥ̓́Θ᾽ πονοτί]ε]θδς πω {θ θοοᾷ οὗ 178.) 
πο “ὍΟΟΚ οἳ Πα) ἴῃ {6 Πσιταίίνθ 
Ίβησιασο οὗ πο Ο]ά Τεδίαπιειύ 18 {116 
γερ]βύου οἵ ιο οογεπαπῦΡθοΡ]θ : 6ΟΠΙΡ. 
18. ἵν. 3 οἱ γραφέντες εἰς ζωὴν ἐν Ἱερου- 
σαλήμ, Επεῖς. ΧΙ. 9 ἐν παιδείᾳ τοῦ λαοΏ 
µου οὐκ ἔσονται οὐδὲ ἐν γραφῇ οἴκου 
Ἰσραὴλ οὐ γραφήσονται. Ἠουσθ /{ο 
Ῥο Ῥ]ούεά οαὖ οἵ {16 Ῥοοῖς οἱ ἐπ 1ἰν- 
ης) ΠθαΏΒ {ο ογοὶῦ ἴ]ιο ρτϊνί]θσοἙ 
οὗ {μο ὕλεοσγασγ; “ἴο Ὀ6 βιυαῦ οαὖ {ΓοΠ1 
αοα {αγοις,’ ΓΑ. ᾿χῖχ. 28 ; οοπιρ. Εἰχοᾷ. 
ΧΧΧΙΪ. 32. Βαυῦ ἴ]ο οχργθΒΒΙΟΠ, ὑπου ἢ 
ῬΘΥΒΔΡΒ οοπῆπρα ΟΥ̓ ΡΊ ΠΥ {ο ἔοπιρο- 
τα ὈΙΘΒΒΙ ΡΒ, Ίνα ἴῃ 1861 α νέος 
{ο Ἠϊσ]ογ Ἠοβρθβ; δπα ἵπ {ιο Ῥουῖς οὗ 
Ὦαπῖε] Ετεῦ (κ. 1 84.) 16 ἀῑδάποί]γ χγο- 
{οτβ {ο ἃ. Ὀ]οβςοά Ἰπποτζα]ϐγ. 1 {ῃ6 
Ἠονε]αῦίοηῃ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς 8 ἃ 
Ρήγαβο οὗ οοηβίαπῦ πεσυχτεποθ, 11], 5, 
πα δ αν 8 αχ. 1, τς καπ ο πια 
19: ΟΟΠΙΡ. Η6γπιας 9. Ἱ. 3. 6ο 88Ο 
]μα]κο χ. 2ο, Ἠοῦ. χι. 232. 1ὖ 18. οἶθαν 
{γοπι {ιο εχργοβδίοπ ΄Ῥ]οάπς ουὖ ος 
ὑπ Ῥου]κ” (Βν. 11. 5), ἐῃαῦ Όλο Ίπιασο 
εαρρεδίοἆ πο Ιάεα οἵ αμεο]αίο ρτοἆςθ- 
Οἰπαίοη. Έος ἴμο 80 οὗ ιο Ῥηταβο 
ἴῃ ταὈβ]ηἶσα] ντῖ(θγς 566 ἨΓοἰδίθίη Ἰθγο. 

4. χαίρετε] Τις γγοτὰά οοπαβίηθβ ἃ 
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ὁ τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρωποις. 

ριος ἐγγύς. 

ΒΡΙΡΤΙΙ ΕΝ ΤῸ ΤΗΕ ΡΗΠΙΣΡΡΙΑΝΡ. ΠΥ. ς---7 

ὁ Κυ- 

μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προσ- 

ευχή καὶ τή δεήσει μοτὶ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν 

γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. 

ραγάΐσ Ὀοποα]οθίοη ψηἩ 8η Θχπουία- 
{οι ἴο οπἩεοθγ[α]ηθββ. Τὺ 15. ποεϊπεγ 
[αγουγο]]) αἶοπθ, ΠΟΙ ’τε]οῖοθ) 4ἱ9Π6. 
0οπυραγθ {Ο0Υ {118 β8απ1θ οοπιρἰπαίοη οὗ 
β6ἨΠ8οΒ μο ἁγίησ πγογᾶς οὗ {π6 (γεε]ς 
ΏΙΘ8ΡΘΠΦΘΥ χαίρετε καὶ χαίρομεν απούθα 
ΘΌΟΥΘ οἩ 1. 18; 566 ὑΠ6 ποῦθΒ ΟἹ 1]. 18, 
μα. τ. 

πάλιν ἐρῶ] ΄αφαῖΐπι Ι τοζ δαγ”: Του 
ἐρῶ 866ΠΙ {ο Ὦο αἱ αΥ8 ἃ {απύπτο ἴῃ {Πο 
Νε Τοδιαπιοηό ἃ5 ἵπ Αίῑίο ἄγοεῖς. 
Οοπαραγθ ἄ9βοΙ. ιν. 1014 χαίρετε, 
χαίρετε δ᾽ αὖθις, ἐπανδιπλοίζω. 69 ἴἶιθ 
ηοίθΒ ΟΠ Ἱ. 4. 

ο ς---7. “μοῦ τοις σοπί]ο απᾶ ΤοΥ- 
Ῥοσχίης αρὶπ Ὀ6 τοοοσπὶβεά Ὦγ αἱ 
ΊΊΘΗ. Τηο Ἱαάσπιεηί 15 ἀγαΙΠςΡ ηθαΙ.. 
ἘπιοτίαΙη πο Δηχίουβ οαΓ6Β, Ὀαί ὑΠΥΟ 
(δια 811] προπ ἀοά. ΒΥ Υοις ΡΓΑΥΕΥ 
απά γοιγ βαρρ]ϊοαθἰοηΏ η]α]θ ΥΟΙΥ ΘΥΕΥΥ 
παπί «ΠΟΠ ο Ηϊη. [11 γοι ἆο 08, 
ἴμαη ὑπ Ῥθασο οἵ 6οἆ, {αγ 11ογο οῇος- 
ἴἶνο απ απγ {οτούποιθΏύ ος εοπ]γ- 
4Ώ6θ οὗ ΤΙΣ, ΙΙ Ίκθερ ἹαίοἩ οΥοΓ 
του Ἠθαγία απά γοις {οαρλίς ἴῃ 
Οµγ]ςέ 9 6βιβ. 

5. τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν] ΄Φοιγ 7007- 
ὀεαγαπος, πο ορροβίζθ {ο ἃ βρὶ τὺ οἵ 
οοπίθΙΘΙοΠ απᾶ 5ε-θεε]ίησ. Ίο ἐπι- 
εικὴς βίαια 5 ἵη οοη{γαΒί 00 ὑΠ6 ἀκριβο- 
δίκαιος, 88 Ὀθείησ βαθδῇβοᾶά πι 1685 
{πη Πρ ἆπο, Ατὶκζ. ΕΛ. Λίο ν. το. 
Τ]ιο υγογᾶ 15 οοηπεοίθᾶ γη ἄμαχος, 
πᾶσαν ἐνδεικνύμενος πραῦὔτητα (ΤΊ. 11. 2, 
ΘΟΙΏΡ. 1 Τΐτη. 111. 3), Ὁ εἰρηνικός, εὐ- 
πειθής, μεστὸς ἐλέους. κ.τ.λ. (1 8Π168 11]. 
17), τ χρηστός, πολυέλεος (18.Ισαχν. 
5), ἢ ἀγαθός (( Κἰπα᾽, τ Ῥοῦ. Ἡ, 18), 
τ] ἢ φιλάνθρωπος (2 Μ8οο.ἷχ. 27). ΤῊ 
Δ οἳ ἐπιείκεια νγὰ8 βἱσηα]]γ πιαη]- 
[οϑίθα ἴῃ ους Ῥ]θ6β8δεἆ Ποτά ἨἰπιβαιΕ 
(2 ΟοΥ. χ. 1). 

ὁ Κύριος ἐγγύς] ΤῊΘ πθαγπαθβς οὗ 
ὑπὸ Του αἀνγεπί 15 αββσηες ἃ8 ἃ γοᾶ- 
ΒΟΠ {ΟΥ Ῥαὐϊθηῦ {ογΏδαταμόθ. ο 511]1- 

Ἰκαὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Όεου ἡ 

]ατ]γ ἴῃ δὺ 41168 ν. δ, μακροθυμήσατε 
καὶ ὑμεῖς...ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου ἤγ- 
γικεν κ.τ.λ. Τ]θ ΕΧΡΥΘΒΒΙΟΠ ὁ Κύριος 
ἐγγὺς 15 ἰμθ Αροβί]ε” παἰο]νγοχά. [ἢ 
1 Ο0Υ. αν]. 22 ἂπ Αταπιαίο εᾳαἱνα]θηί 18 
σίνοπ, Μαρὰν ἀθά, π]λθπςθ 16 ΠΙΑΥ 1Π{ΘΥ 
ὑμαῦ 16 νταβ ἃ [Ἀγ] 1 ΤΟΥ πὶ οἳ ππία1 
γοροσηἰθίοιπ απᾶά πατηῖης 1π ὑΠ 6 ΘαΤΊΥ 
Οτο. Οοππραγθ Βαγπαῦ. ὃ 21 ἐγγὺς 
ἡ ἡμέρα ἐν ᾗ συναπολεῖται πάντα τῷ πο- 
νηρῷ, ἐγγὺς ὁ Κύριος καὶ ὁ μισθὸς αὐτοῦ. 
366 8180 1κθ0 Χχὶ. 31, 1 Ρεῦ. ἵν. 7. 
Της πο Δ. ΡαΥαΡΗΤΑΡΒΕ δύ Ρα118 ]α8]ι- 
ρυασο Ἠθγθ: “ Το ν]αῦ ΡΙΥΡΟΒΟ 18 (18 
τΊνα!γγ, 0118 561{-ἀϑβουύίοη ἢ Τὴ επ 
15. Πρ ἢ, Ὑθη γοὰ ΜΨ01] Ἰανο 0ο τ6- 
βἶση 411. Έοαυ τὶ} οὔΠθΓβ πον, ὑμαῦ 
αοἆ πὰ Όεας πὶῦ γοι ὑπθη. Οπ Όλο 
οἴμαγ μαμὰ α ἀἰβετεπό Ἱπίθγρταεία{1οπ 
19 Βυρροβύθα Ὁγ Β00}) ῬᾶβξασθΒ ϱ8 1. 
ΟΧΙΧ. 151 ἐγγὺς εἶ Κύριε, οΧ]ν. 16 ἐγγὺς 
Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν 
(εοπαρ. χχχίν. 18), ΄Οἶθπι, Ῥοπι. ὃ 21 
ἴδωμεν πῶς ἐγγύς ἐστιν κ.τ.λ. (00ΠΙΡ. 
ἨΠοτηιαβ 9. Π. 3: Ο]επι. ΑἸοχ. 618 
ἀἴο. 41, ». 958); Ῥαὺ 0018 18 ποιος 
80 δ ΧΆ] ΠΟΥ 5ο αΡργοΡρταῦθ 1616. 

6. μηδὲν μεριμνᾶτε] "ἔλατο πιο απζ- 
εἰίσς);: ἴοΟΥ μέριμνα 18 αηχίοΒ8 Παχαββίης 
ο.γ6. ῷθο ΏγδηοἩ, Οι {ο 4ιιίογ σε 
Κογϑδίορ Ὁ. 13 58. (οη Μαϊ. γι. 25): 
απᾶ οοπηΡ. 1 Ρε. Υ. 7, ἨΊΙΘΥΘ μέριμνα 
1 βδοἆ οἵ Ἠαάπιαη αΠΧΙ60ἱΘ8, μέλει οὗ 
αοά Ἀ Ρρτονϊάεηδῖα] ο.19. 

τῇ προσευχῇ κ.τ.λ.] Ἠ Π]θ προσευχὴ 
Ι8 ὑΠ6 σεηογα] οβεγῖης αρ οὗ {Πθ γηβ]ιθβ 
απᾶ ἀθβίΥθ65 6ο (ο9ἆ, δέησις ΙΠΙρ]Ι68 ΑΡθ- 
οἷα] Ῥοείϊθῖοπ ΤῸ πο ΒΌΡΡΙΥ οἵ παπίς. 
ΤῊΒ προσευχὴ Ῥοϊπῦβ {ο ὑπο {γαπιθ ΟΕ 
παπα ἴῃ ο Ῥο[ΙΙοΠΘΥ, δέησις ἴο ἴ]θ 
αοῦ οἵ βοἡοἰζαθίοη. ΤΠο πο οσο ἴο- 
Ραὔ]οί 8180 ἴῃ ἘΡρ]ιος, νἱ. 15, 1 Τἶπα. Π. 1, 
γ. 5. 1Ίηπ αἰτήματα ἃραΐῃ ἴπθ φοοογαζ 
οὐ)εοί5 οὗ δέησις ἃγ6 Ιπιρ]θά. Μοτο οἩἳ 
ὑπ ἀἰθωπούίοη οὗ {686 γ/ογᾷβ Ππαγ Ὦθ 
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ς ζω) ’ |) ε -- 

ὑπερέχουσα παντα νουν φρουρησει τας καρδίας νμων καὶ 
Ἁ ΄ 9 σ΄ ΄- 

τα νοήματα ὑμῶν ἐν Ἀριστώ Ἰησοῦ. 
Ἁ / " 7 «.« ) Ἁ ΄σ ε/ ͵ 

δ Τὸ λοιπόν, αδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεµνα, 
ε/ / .« ε / ε/ 

οσα δίκαια, οσα αγνα», οσα 

β6οπ ἴῃ Τγαποῦ, 7, 7. υπ. ὃ Π. Ρ. 
177 Βα. 

πρὸς τὸν Θεόν] “θᾳογο σοᾶ “ἴο 
(6οάματα, ποῦ ΒΙΠΙΡΙΥ τῷ Θεῷ. 

μετ ̓ εὐχαριστίας] Βἴποο ἐ]ιαπ]ς[α]πσβθ 
{ου ῬΡαβϑὺ Ὁ] ββί ΠΟ5 15 ἃ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ΟΟΠα]- 
ὑΐοη οὗ δοοορύδμποθ ἴῃ Ῥτοίοιτίης ὨθυΓ 
ῬοΙοπ8. ἄτοαῦ βίγοςς 15 ]αϊῖά οἨη ο 
ἀπίγ οὗ εὐχαριστία Ὦ}γ δὺ Ῥαα]; ο. 
Ῥοπι. Ἱ. 21, Χἰν. 6, 2 0905. Ἱ. 11, Ἰγ. 15, 
ΙΧ. 11, 12, ΠΡ ΘΑ, γ. 29, 0ο]. Π. 7, 11. 17, 
1 ΤΗεΡ8. ν. 18, 1 ΤΊ. 1.1. ΑΙ 115 ο Ώ 
]εὐύεγς αἀάγεςεος {ο ολαγο]ιθς, τ} ὕΠ6 
8016 Θχοορύϊοῃ οἵ ὑπ Ἐρίδίιο {ο λα 
(δ αὐ, οοΙΙπηθηςθΘ ΙΙ ΑΠ ϱοΠ]- 
Ῥπαίίο ἐιαπκβσϊνίησ. Ίπ πῖς ορίἰε]ο 
Όιο Ἱπ]αποῦίοπ 15 1π ἨατπιοιΥ συ ἢ ἐο 
ταρεαίεᾶ οχΠοτίαδίοης {ο οἶχαεγ[α]ποςς 
(χαρά) πΠ]ς]ι 16 οοπ{αΙη5; 566 ὑπ ποῖίο 
Οἱ Ἱ, 4. 

7. καὶ ἡ εἰρήνη κ.τλ.] ΄ έλα {ο 
Άεαοθοί οὐ; αραῖη απ Ιπάϊγοοῦ α]]ι- 
Βἴοη {ο ὑμῖν ἀἱδ5εΠΒΙΟΠΒ. 5ο ἴοο ἴῃ 
νοῦ. 9 ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης. Ο0Πιρ8Υθ 2 
Έ]μ6ββ. 11]. 16 αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τῆς εἰρή- 
νης δώῃ ὑμῖν τὴν εἰρήνην κ.τ.λ. 

ὑπερέχουσα κ.τ.λ.] ᾿8:7}αϑϑἴη 
62ΕΥΝ ἀευῖσθ ΟΥ̓ οοιβεῖ[᾽ οἵ τηϑῃ, 1. 6. 
νηίοῖι {5 [αχ Ῥοδύΐου, νυ μΐο Ῥτοάποσς 
ἃ Ἠἱβ]1ευ βαὐἱ5[αοίῖοη, (λατ 811 Ῥαποίί- 
Ἠοιβ βε]{-αββογίῖοἩ, 811] δηχίουβ {0Υ6- 
ὑποιφ]ῦ, ΤΠϊβ 86Π8Θ βΒθϑη8 ὈῬοΐίοτ 
ἀαἀαρύθα ἰο ὑπο οοηίοασί, ὑπ {ιο πχεαΠ- 
Ἰησ {Γ6ΦΕΠ{ΙΥ αβεῖσηοά {ο {ο ποτᾶς, 
ἑβιτραβδίηρ αἱ! Ιπύς]]Ισοπσο, (γαπβοσης- 
Ίῃς 811 Ῥοποχ οὗ οοποορ/Ίοη. Τη {ανοαγ 
οὗ πο Ἰαΐδετ Ἰονγογογ πιαΥ Ὃο αποἰαἀ 
ἘΡ]ιοβ. 111, 20 τῷ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα 
ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ 
νοοῦμεν. 

φρουρήσει κιτιλ] Α τετρα] ῬαΓα- 
4οΣ, ἴου φρουρεῖν 15 ἃ Ὑασγίοι’Β ἀπίΥ; 
ἑᾳοἆ Ῥοαςο 5Π8}] βίαπᾶ βοηίσΥ, 518}} 
Ίκθερ ρυαγὰ ΟΥ̓ΘΥ γΟῸ Ἠδατίς. Οοηραγθ 
1 Τηε6βς. ἵν. ΤΙ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν 

ΡΠΠ.. 

προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ 

ΟΥ̓ α Βἰπ]]αγ Ἰπβίαποθ, ἨΤ]θ νοήματα 
γοβ]άο ἴῃ απᾶ ἴδδιο {γοπι ἴπο καρδίαι 
(οοπαρ. 2 (00Υ. 111. 14, 15}; {ον ἵπ ἐπὸ 
ΑΡοβί]ϱ3 Ἰαησιασθ καρδία 18 {ῃ6 βΒοαὺ 
οἵ ὑπουρηῦ ἃ8 ἘΠῚ ἃ5 οἱ {οε]ῖης. 

ὃ, Τὸ λοιπόν] Γπαῖψὸ Ασαῖπ ὑπὸ 
ΑΡοβί]ο αἰἰεπιρίς {ο οοπε]αᾶς; 560 {μο 
ηΟύΘ ΟΠ τὸ λοιπὸν ΠΠ, 1, απά ἐπ ΙΠ{ΤοΟ- 
απούίοῃ, Ρ. 69 84. 

ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ κιτ.λ] Βροακίπο 
ΤΟΠΡΗΙΨ, {116 του 8. ΠΊΔΥ Ὦο 5814 {ο Ὀ6 
ἑωγαησθςᾶ 1Π ἃ ἀθβοσπάϊησ 50816. ΊΤΠο 
ἢγϑῦ {οαχ ἀθεοτῖρο ἴ]ιο ἑΠαχαςοίογ οἱ ιο 
ΟΡΙΟΠΒ {Ἰ6ιηβε]νθς, {π6 «ντο ΓΟΓΠΙΕΥ 
ἀληθῆ, σεμνά, Ὀεῖπς αὈφο]αίο, {πὸ ὕπνο 
Ἰαῦΐου δίκαια, ἁγνά, τε]αίἼνο; ὑπὸ ΠΡῚΝ 
απά βἰχίῃ προσφιλῇ, εὔφημα, Ῥοϊπὸ ἴο 
ἴλο πιοτα] αρργοβαδίοπ τ οἢ ὑΠ6 0 οοἩ- 
ο]αίο; 8116 {πὸ βογοη{]ι απιἁ οἱσ]ιέ]ι 
ἀρετή, ἔπαινος, ἴῃ ν]Ἁῖο]ι ἐπ 6 {ογπι οἵ 
εκργοβδίοη 18 Ομδηροα (εἴτις {ου ὅσα). 
ΔΥΘ {Ἠγονπ ἴῃ 85 απ α[ιογύποισ]ιε, ἐπαῦ 
ΠΟ πηούϊνθ 1ΠΑΥ Ὀ6 οπ (ο. 

ἀληθη] ποὺ “ νογδοίυτιβ,᾽ Ὀαὺ « έγαο) 
ἴῃ ιο γν]άθδύ βθῆβθ. ὅοὸ δὺ ΟἨΥγΔ0- 
βύοῃ, ταῦτα ὄντως ἀληθῆ ἡ ἀρετή, ψεῦδος 
δὲ ἡ κακία. Τη Ἰ]κο ΙπαΠΠοΟΥ {ο πιοϑῦ 
οοπαρτοµεηβῖτο πιοαπίηρ τηαςδύ Ῥο σἵναιι 
ἴο δίκαια (τἰσηίθοιΒ, ποῦ Αἰπιρ]γ 
ας), απά 0ο ἁγνά (ρανο, βἰαῖη]οβε ᾽ 
ποῦ ΑΙΠΙΡΙΥ ΄ οιαβύθ”): «οπιρ. Οἱ6, 2 η. 
1], 4 'Όπα νἱγύαβ, απ Ἰδίαᾶ, ααοᾶ 
ἨοποθείαπΙ αρρε]]α5, τοσῦυπα, Ἱσαάαυ]]ο, 
ᾳασοσγαπι, ουῦ οΠΙπα ποθίας απα]ο 5], 
Ῥ]ανίρας ποίαίαπα. νοσαβι]15 ἰάθη ἆἀο- 
ον απ ρας. 

προσφιλῆ] “ απιίαδίο, ἰουοῖψ᾽ ; 899 
Έοο]αβ. ἱν. 7, πχ. 13. 1ύῦ ἆοοβ ποὺ ος- 
οἳγ οἱδον]εγο ἴῃ {ο Νοι Τοδίαπιεηέ, 
Οοπαρ. Οἷο. Γαὐ. 28 «ΝΙΠΙ ού απιαὈ]- 
11ὰ5 ν]Ιτύαία, πμ] αποά πηασίβ α]οῖαί 
«ἃ ἀϊισοπάιιη. 

εὔφημα] ποῦ ΄πνε]]-βρο]κοπ οὗ, νγε]]- 
γορυύθα, {οΥ ο του Β6ΘΠῚΒ ηΘΥΟΘΥ {ο 
Ἰαγο ὑπ15 Ῥαρβίνο πιθαηῖησ; Ὀαῦ τ ἢ 

τι 
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3 2 4 γῇ 1 - λ ον θ 3 9 ελ Ἁ τις ἀρετη καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε: ϑὰ καὶ 
[ / λ / λ »/ 

ἐμαθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν 
9 -- / Α ς Ἁ ΄σ η ψ ΠΣ 

ἐμοί, ταῦτα πρασσετέ, καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται 
μεθ᾽ ὑμῶν. 

Ὁ Ἔχαρην δὲ ἐν Κυρίῳ 

15 δις] δούϊν 5Β6η56, “)}αὐγ-δρθαϊίησ, 
απᾶ 50 “νυ ]ηηΐϊηρ', αὐἰταούνο ἡ Όοπι- 
ρατο ΡΙαὖ., ΥΠ. 768. 2ο ἃ δὲ εὐφημό- 
τατα τῶν μυθολογουμένων, 7707. 84 
τιμὴν εὔφημον, Γπιοῖδῃ 700. 3 πρὸς τὸ 
εὐφημότατον ἐξηγούμενος τὸ εἰρημένον, 
1.6. ρα(ήπσ ὑπ τηοβὺ {αγοιταῦ]ο 60Ι- 
βἰγιςῦῖοη ΟΝ. {μα αοοοιηῦ. 

εἴ τις ἀρετή] δύ Τα] 86οΠ15 εὐπά]- 
οπβ]σ {ο αγοῖά ΌΠπῖβ οοπποῦ Πθαύμεν 
{αγπι {ου πποτα] οχοθ]Ίθπςα, ΓΟΥ 16 ΟΟΟΙΙΥ8 

1η {118 Ῥαδβασο οηΙγ. Νεϊμεν 15 1ὖ 
{οαπά εἱβοπ]ιογτθ ἵπ πο Ναπ Τοβία- 
πηθηΏῦ, οχοθρύ ἴῃ 1 Ρεύ. Π.Ο, 2 Ρεῦ. 1. 
3, δ, ἴῃ αἰ] γη] ραβδασεΒ 16΄566Ίηε 10 
Ἠανθ ΒΟ0Π16 ββεοῖα] 5εΠ56. Τη {π6 ΟἹὰ 
Ταξίαπιεπί Τὸ αἱ παγς βἰσηίῇθΒ “ΡΊΟΥΥ, 
Ρταῖβθ) (45 ἴῃ 1 Ρεύ, 1.9); ποισ] η ο 
ΑΡΟΟΙΥΡΜα (9.5. ὙΥ 154. ἵν. 1) 1ὖ ας 1085 
ΟΓΑΙΠΆΓΣΥ ο]αδδίσα] Β6η56. [5 {ογος Ἠεγθ 
15. ἀοαδί[α]. Βοπιο ὑγθαῦ εἴ τις ἀρετή, 
εἴ τις ἔπαινος, Δ5 ΘΟΠΙΡΥΘΗΘΏΒΙγΘ ϱκ- 
ῬΥΘΒΒΙΟΠΒ, τεσαρϊπ]αῦίης {μα Ῥγεν]οι8 
ΒΕ] Θοῦβ τπάςχ πο 5επεγα] Ὠθαςς, {Π6 
Ἰηὐτ]ηξϊίο οΠαγαςῦεγ απᾶ ὑῃ6 εαρ]εοίῖνο 
οβἹπηαθίοη. ΤὴΘ βίταπσοηςσ5ς οἵ {ῃ6 
νον Ἠούοτατ, οοπιριηθεἁ τὶν {ο 
6Ἴαηρο Οἵ οχρΓοβΒίΟΠ εἴ τις, Μ0.1}} βαρ- 
ϑεβῦ δηούμου οχρ]απαίίον;  ἨΠαίενον 
γα]αθ ΤΥ τοβ]άθ ἴῃ γοῦν οἷά Πού 
οοποερίύίοη οἵ νἰτίιθ, Πα ύθυ θυ οοηβῖ- 
ἀεγαίίοη 15 ἆπο {ο ὑΠ6 Ῥγαίδο οἵ τηθη; 
85 1{ [86 Αροξί]ο πεγο δηχίοιβ ποῦ {ο 
οπη16 ΑΠΥ ῬΟΒΒΙΌ]6 ϱγοιπᾶ οἳ αρροπ. 
Τμα5 Βεζα”8 ΓΘ ΔΤ ΟΠ ἀρετὴ 866Π18 {ο 
Ῥϱο Ιαεῦ; Ὑετραπα πἰηιίς Ἠπηϊ]ο, 5] 
ΘῈ ἀἆοπῖβ Θρ νὰ Ραποῦί οοπιρατοείαν.) 
πλ 0] εἴηρ]θ ο6σιΙΥεΠΟΘ οἱ ἀρετή, 
οΟΠΙΡαΥΟ {6 ΒΟΠΙ{αΥΥ 1156 οἵ τὸ θεῖον ἴῃ 
ὕπο αἀάγοδδ ὁ {πο Απεοραδαβ, Αοΐβ 
ΧγΙ]. 20. 

9. 1π ἴμο {ΟΓΠΙ6Υ ΥοΥ59 {Π6 Ῥγορευ 
ευΏ]αοίς οἵ πιϑθαϊ αὐϊοπ(λογίζεσθε) Ἀαγθ 
Ῥθεῦ επαπηεγαίθά; ἵη {Ππ6 Ῥγεδοπύ ἴ]ο 

/ «/ / Ν 
μεγάλως, ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνε- 

Ῥτοροτ 11ο οὗ δοίϊοῃ (πράσσετε) ἰ5 Ἱη- 
αἰοαύθα, Τμο ῬΠΙΠΗΡρίαΠ8 ππΠβῦ ΟΌΕΥ 
Όιο ΑΡροβῦΙε Ῥγοσερίϐ (ἃ ἐμάθετε καὶ 
παρελάβετε) αιιὰ Γο1ού’ 18 εχαπηρ]θ (ἃ 
ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί). 

καὶ ἐμάθετε κιτ.λ.] Το Υγατβρς 5Βῃου 
ῬΙΌΡΔΌΙΥ Ῥο οομπηθοοῦθα {οσείμογ ἴῃ 
Ρα1Γ8, 80 ὑμαῦ {Π6 καὶ Ώείογο ἐμάθετε 18 
ΘΒ γα ὮΥ ἴῃ καὶ Ώδίογο ἠκούσατε. 
1} ἐμάθετε καὶ παρελάβετε Νθ ΠΙΑΥ 
ἀπάθγείαηἁ παρ᾽ ἐμοῦ {Τοπα ἴ]ιο ἐν ἐμοὶ 
οὗ {π6 ποχύ οἸααβδθ, ΤῊ πογᾶ παρελά- 
βετε δὰ Η0{]θ {ο ἐμάθετε, εχοερί ἴ]ιο 
γοίοΥΘΠΟΘ {ο ἴ]θ Ῥεγδοπ οοπηπιαπ]ραὔ- 
Ίης 6ὴθ ΙηβίγΙοῦΙοη : οοπΡ. Ρ]αῦ. Τλοωί. 
Ῥ. 198 Β παραλαμβάνοντα δὲ μανθάνειν. 

ἐν ἐμοί] ἴο Ὀ6 αἰίασ]αά {ο ἠκούσατε, 
α5 Ὑ06}} α {ο εἴδετε; “Ὠραγὰ που 1 τας 
ΑΊΥΑΥ, απά ΒΕ ΨΠεη 1 πας τη τοι”: 
εοἵΠΡ. Ἱ. 30 οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν 
ακούετε ἐν ἐμοί. 

1Ο---1Ο. “[ὖ νὰβ ἃ πιαξίαογ οὗ ργοαῦ 
απᾶ Ἠο]γ 197 {ο πιο ἐΠαῦ α[ίοτ 8ο Ίοπς 
ΑΠ Ἰπίθγνα] ὙΟῸ Ο93Υ6 ΟΠ ΤΥ ὈΘΠ ΔΙ ἢ 
γουϊγθα ἃπα Πουτὶδμοά ασαϊη. 1 ἄο 
ποῦ ΠἹθαἨ ὑμαὺῦ οι ΘΥΘΙ το]αχθᾶ ὙΟῸΓ 
σας, Ὀὰὺ πο οβρογέιιί πὰ8 πϑηῦ- 
Ἰησ. Ὦο ποῦ ΒΌΡΡΟΒΘ, ὑμαῦ ἴῃ βαγίπσ 
ὑ}}15. Τ απι οοπιρ]αϊπίησ οἵ παπί; {ος 1 
Ἠανο Ἰοαγηῦ {ο Ῥο οοηθεπὺ τὶν παγ 
1οῦ, π]ιαίανες 16 πιαγ Ὀ6. 1 Κπον ΠΟ 
{ο Ώοαυς. Παπ ΠαΙοη, απά 1 ΠΟ 8180 
μον {ο Όοαυυ αραπάαποθ. Ὁπάςαυ 81] οἵγ- 
οαπ]βίαης685 ὩΠΑ [ἢ ΘΥΕΤΥ οᾳ56, [ἢ Ρ]απίγ 
δα ἵπ ἨππσοΥ, ἴῃ αὈὐἠπάαπςϱ απᾶ ἴῃ 
παπῦ, 1 Ἠανγο Όεευ Ἱπϊδθαίεά ἴῃ {λα 
ΊΘΥοΥ-Γαἱ]πσ ΠΙΥΣίΘΥΥ, 1 Ῥο88658 ἴπο 
ἴναρ 5εογεἰ οἵ 1ΐ6. Ι σαπ 4ο απά 
Ῥοααγ 811 ὑμΐηρβ ἴῃ ΟΠτ]ςί πο ΙΠπβρίγες 
τὴ τὶ δἰγοησίῃ. Ῥαΐ, ὑποπρὴ 1 απι 
ὑππ5 ΠπάΙΠεγοπῦ {ο ΤΥ οὐ παΠπίς, 1 
οοπιπιεπάἆ γΟὰ ΤῸΥ 7ος ΒΥ ρα ΠΥ απά 
οἷά ἴῃ ΠΙΥ αβΙοίοπ. 1 πεεᾷ ποῦ τ6- 
πη]πᾶ γοι, ΤΥ ΕμΙΙρρίαη ΕΠΕΠάΒ; τοι 



τν πα 12] 

θάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν: ἐφ᾽ ᾧ 
ρεῖσθε δέ. 

ἔμαθον ἐν 
΄σ γ Α / 

νοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν. 

γοπγφοα]νοας γ71}] ταπεπαΏου; ]ιαῦ ἴῃ ὑῃ6 
Ηγεί ἆαγς οὗ ιο ἀοβρο, νο 1 1ε[ῦ 
Μασαάοπῖα, (ποαση Ι ποπ]ά ποῦ 6- 
οοἵτο οοπγ]οαίοπ5 οἳ ἨΠΙΟΠΟΥ ΤΟΙ 
ΔΗΥ͂ οὔλαεγ ΟΠαΤ6Ι, Γ πιαάθ απ οχόερ- 
{ἱοη ἴῃ γοιΥ 6396. Ναγ, ενοη Ῥο[οτο 
1 είς, που 1 πας 501} αὖ ΤΠοξεα]ο- 
ηῖσα, Τοα βεηῇ πΊοΤο {απ 9Π06 {ο β4)- 
ΤΙΣ ΠΙΥ παπί, Ασαΐτ 1 880, 1 ἆο ποῦ 
ἀθβίτο πο οἰ, θὰὺ 1 ὤο ἀεδῖτο ὑπαῦ 
ὑμ6 ἔτ 5 οἵ γοῦν Ῥεποεγο]επος βμοιι]ά 
γοάοιπά {ο τοις αοοοαπό. ΕῸΓΣ πιγ- 
5610, 1 Ἰατο πο. οποιδΏ απά ὨΊΟΥΘ 
λατ εποπσΏ οἱ αἰ] {]πσβ, ΤΠ Ργε- 
βοηῦς πΏϊοὰ γοι βοὴ Ὦγ Βραρ!γο- 
ἀῑθαβ Ἠαγο ΓᾺΠΥ εαρρ]εᾶ ΠΥ πθθά.. 
1 πο]οοπιθ (ηδη, ἃ5 ὍΠ 8. βυθοῦ 5ανοιτ 
οὗ ἃ Ὀπτπί-οβετίησ, 48 ἃ 5αοτίῃοθ ας- 
οερίεά ὮΥ απἀά νε]]-ρ]οαξίπς {ο αοά. 
Απά 1 απ οοπβάεπό (μαῦ αοά 0 ΠΥ 
Ῥεμα]{ γη] τεοοπΊρεηβδο {οι απά βα)- 
ΡΙΥ 211 οι παπί γη ο Ῥρτοάίσα] 
πγοα]{Ἡ ποῦ ΗΘ οπΊγ οαπ οοπιπιαπᾶ, 
ἴῃ {Πο Κίηρᾷοιῃ οὗ Η15 σ1ουγ, ἵπ Οτὶδύ 
16519.) 

1Ο. ἐχάρην δὲ κ.τ.λ.] ο Ῥο]γέατρ 
ΤΙ ηρ’ 0ο {1659 βᾶτηθ ΕΙΠΠρρίαης Ῥε- 
6ἱΠ8 (δ 1) συνεχάρην ὑμῖν μεγάλως ἐν 
Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ κ.τ.λ. ΤῊ δὲ 
αὐγοβίδα εαρ]οσῦ γῇ] ἢ 15 ἵπ ἆαπσοεγ οὗ 
θβοαρίηςσ: 8606 (α]. ἱν. 2ο. Τύ 19 α5 [ἢ 
{1ο Δροβί]ο ραϊά: “1 πιχαθί ποὺ {οτσοῦ 
{ο {παπ]ς γοα {ου γοαν ϱΗ0 

ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε κ.τ.λ. “αἱ 
ζεί γο γευίῖσοί οι} {πίεγοδί ι 
3π6 Τοχ ἤδη ποτέ “αὖ Ἰοπσθι) (που 
ΏΘΟΘΒΡΑΤΙΙΥ το[ετγίης {ο Ῥγοβοπύῦ πας) 
560 Ἠοιη. Ἱ. 1Ο, ΥΓ {ο Ῥαᾶββασος 
αποὐθα ἴῃ Πλαθίταξίοπ Ὦ} ΝΥΡρΚο. Του 
{15 οοηβύγαοιοη οὗ ἀναθάλλειν, “ ἴο 
Ρυῦ {οτί πον Βποούβ, νυν απ αοοιι-, 
βαύϊγο οἵ πο (μῖπςσ σογπιϊπαἑθᾶ, οοΠ]- 
Ῥαχο Ἐπτεῖς χυ]. 24. (ξύλον ξηρόν), 
Έοε]αβ. 1. 15 (εἰρήνην, ὑγίειαν), ΧΙ. 22 
(εὐλογίαν), 1. 1Ο (καρπούς). ΑΦ {16 

ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΤῊΝ ΡΗΙΠΗΡΡΙΑΝΡ. 

ὯΝ κεν / η. 

οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι. 
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και ἐφρονεῖτε, Ίκαι- 
έ 

ΤΙ ΕῚ «/ 3 ε / / 9 λ Ἁ 

ουχ οτι καθ νστερηΊσιν λέγω; εγω γαρ 

Ω |) 

τὰ οἶδα καὶ ταπει- 
τὶ ᾿Ὶ Α ΄σ 

ἐν παντὶ καὶ ἐν πάσιν 

ὕνγο ΘΧΡΥΟΒΡΙΟΠΒ ἤδη ποτὲ απᾶ ἀνεθά- 
λετε οοπιρ]πθςἆ πηὶσ]Ώῦ 866ΠΙ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ 
 γοῦι]κα, ιο Αροβίϊο μαβύθῃβ {ο το- 
Π1ΟΥΘ {ιο Ἰηχργθββῖοη ΟΥ̓ {ιο ποτά» 
νἨ]ο]ι {011οΥ, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε απ΄ 
οὐχ ὅτι καθ’ ὑστέρησιν λέγω. 

ἐφ᾽ ᾧ κ.τ.λ.] «το «ίσιο αἰαὶ ἴτι- 
ἄεσα πιίεγοδί ψοιγϑεῖνο5. ΤΠο απίςθ- 
ἑθἀεπὺ {ο ᾧ ἵΒδ ΄ΠΙΥ νγαμῦϑ, ΠΙΥ Ιπίαι- 
ο5ύ5, Ῥοΐπσ Ἱπγο]γεά ἴῃ, {ποιςδ]λ ποῦ 
Ιάοπδίσαὶ τι, τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν. 
ὅποι. οτγαπιπιαζἶσα] Ἰτοσα]ατ]θίο5 αγο 
οματασετὶδῦ]ᾳ οὗ δῦ Ῥατ]5 βγ]ο: οο0π]- 
ρατο {ο0Υ Ἰηδίαποϱ 1, 5. ΤῸ ουνίαίθ 
υπο {αποῖοά ἀββει]ζγ, 16 ας Όθεπ Ῥγο- 
Ροβεά {ο εχρ]αίπ ο Ῥτονῖοις 6ἼαἽδο 
[ὥστε] φρονεῖν τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἴῃ γγπ]ο]ι 
63506 τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ Μοῦ] {οΥπιχ ἃ βἰγ]οῦ 
απὐοοθάοπί ο ᾧ. Βαῦ {Π6 βαραγαΔίοἩ 
οὗ τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ το] φρονεῖν 18 ΙάΓ5Ι 
απά υππα{αγα]. 

ἠκαιρεῖσθε] 36 ας Ίο ορρογξι- 
φιί/: ἃ Ἰαϊθ απᾶ 1αχθ ποτ. Το 
αοὐϊνο ἀκαιρεῖν 5 {οαπά ἵπ 1)1οα. ἴα, 
26. Ρ. 3ο (Μα)). 

11. οὐχ ὅτι] “1ὐ 15 ηοέ ἐλαΐ 7 βρδαΐ, 
εἰο ΕῸΓ οὐχ ὅτι 6ΟΠΙΡ. ΠΠ. 12, ἷγ. 17: 
866 Α. ἨῬιθίπιαηη Ρ. 319. ΒῸΪ καθ 
ὑστέρησιν, “ἴῃ Ἰαπσαασο ἀῑσεθαθεά Ὦγ 
πα, ΟΟΠΙΡ. ΒΟ. Χ. 2 κατ᾽ ἐπίγνωσιν, 
Λος 1. 17 κατὰ ἄγνοιαν, εἴο.ι: 860 
ΠΟΥ ὃ χΙΙΧ. Ρ. 501 8α. 

ἐν οἷς εἰμὶ κιτ.λ.} “ὧν ο οδἱ {ο 
ἐγ ο)ιῖο]υν 1 απο ρίαςσοα. Τὴ ἰάρᾶ οὗ 
αὐτάρκεια 18 ’ Ἱπάερεπάσπςσρ οἵ οχίεγπα] 
οἰγουμηβύδηοοθβ.᾽  Οοπιραϊθ 2 ΟὐΥ. ἰχ. 
ὃ ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν 
ἔχοντες, 1 Τ1πα. νἱ. 6. ϑοογαῦύββ, ἩθΠ 
αβικοὰ “ὙΠῸ νγὰϑ {ο νυθα 1 βῦ,᾽ Υ6- 
Ριίεᾶ, ΄Ἠο ὑμπαῦ 15 οομύθηῦ νυ Ἰοαθί, 
{ΟΥ αὐτάρκεια 18 πα{αγθ’5 γα ἢ ̓ (ΘὕοὈ. 
20102. ν. 43). 116 Β{οἵοΒ οβροοΙα]]γ Ἰαϊὰ 
ργοαῦ Β0ΥΟ58 ΟΠ {018 γΙτίπο: 99ο Ῥεηποο. 
1». ἴον. 9 (Ραββί). 8ο Μ. Απίοῃ. 1. 
16 τὸ αὔταρκες ἐν παντί, ΥΙΘΓΘ 4180 8Π- 

ΤῚτ-Ζ 
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/ Ἆ / ἣ ο λ / 

μέμνημαι, και χορταζεσθαι και πειναν, και περισσεύειν 
-- ΟῚ / 5 ΤΑ ΄σ ΄σι 7 

καὶ ὑστερεῖσθαι. | “πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με. 
14 Ἁ ΄ 3 / / / -. θλί 

πλήν καλώς ἐποιήσατε συνκοινωνήσαντέες µου τη ἰ- 

οὔου 111.459 {οαπᾶά ἴῃ δύ Ρατ] (2 Τ]πι, 
ἰγ. 5) οςοῦΥΒ ἴῃ ο οοπῦεχί, νῆφον ἐν 
πᾶσι. Ἀ6εθ ἴ]ιθ πούθβ ΟΠ πολίτευμα ΠΠ. 
20, ἃη4 ΟΠ ἀπέχειν ἵν. 18, απᾶ {π6 ἆἱδ- 
βου ία οι οἩ “ή Ρατ] δηα Ρεπθσαὸ 

12. καὶ ταπεινοῦσθαι] ΤΗΙ8 εἶαιδο 
᾿ς Β6ΘΙῺ5 {ο Ὀ6 5βμαρεά ἵπ δηοιραύϊοη οἵ 
{μο καὶ περισσεύειν Πε] {91191Υ5, 80 
ὑμαῦ Όλο 019 καὶ ποιά αΠΕΙΘΥ {πο 
οἶμον,  Ὀοῦὰ {ο Ῥο αθαθεά απᾶ ἴο 
αροπαά ; Ῥαῦ ἴο οοπποεχίοη 16 αΓΓΕΓ- 
πναγάς Ιποογγαρίοᾶ Ὦ} ο τοροῦΙδῖοι 
οὗ οἶδα ἴον ὑπ εα]κο οἵ οπιρηαβίς. ο 
του ὈΘΙΔΡΒ 1 ΟὐΥ. ΣΥ. 29, 30 τί καὶ 
βαπτίζονται...τί καὶ ἡμεῖς κ.τ.λ.; ΘΟΙΏΡ. 
Βοπῃ. 1.123. : 

ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν] Α. 6ΕΠεΤΑΙ 
6ΧΡΙΘΕΒΙΟΏ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαΪπρ' {ο ἐμ Ἠπο- 
18} “811 απά ϱοΥ6ΥΥ’; ἐν παντὶ “ἴῃ 
ΘΥΘΙῪ ϱμ5θ) ΑΙΠσΙΥ, ἐν πᾶσιν “ἴῃ 8ἃ]] 
ΟἾΒ65᾿ οο]ἱθοίάνε]γ: ΘΟΙΏΡ. 2 00Υ. χὶ. 6 
ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. 

µεμύημαι] “1 Λαῦο Όθει ὑπιίαίοςα, 
1 088655 ἐᾖιθ 8θογδΐ,᾽ 5 Ἐ]αῦ. ΛΤοΥ. ρ. 
795 Ε τὰ μὲν πρῶτα μανθάνων ἔτι πο- 
λιτεύεσθαι καὶ μυούμενος, τὰ δὲ ἔσχατα 
διδάσκων καὶ μυσταγωγών, ΑΙΩΙΡΙ}. 
Εγὶςί. Ἱ. 4 πρωρατεύειν µυηθήσομαι. 
ΤΠ βαϊἴπο ππείαρΠος 8. επιρ]ογεά ὮΥ 
δῦ Ῥατ] 1η μυστήρια αρρ]εᾶ {ο τευθα]- 
οἆ ὑναίῃβ, απἆ Ρογ]αρς 460 ἴῃ σφρα- 
γίζεσθαι (Ερῃ. 1. 13). Απᾶ δύ Ισπα- 
{108 4180 αἀάτεβεος ύμο ΕρΙιοδίαης (512) 
98 Παύλου συμμύσται τοῦ ἡγιασμένου, 
ύλαδ ἴακίηπσ τρ 6 ΑΡροβύοθς ον 
μού Ὁ ΠΟΥ. 

χορτάζεσθαι] Τ1θ πογὰ χορτάζειν, 
Ῥτοροτ]γ «ἴο οἷνθ {οάάςν {ο απῖπ]ας, 
18 ἴῃ {10 ἢγϑῦ Ιπβύαποο οΠΙΥ αρρ]εὰά {ο 
ΠηΕΩ 39 ἃ ἀορτθοίαίοιγ {οιῃ, 8. 6. 
Γ]αῦ, 2.68}. ἴχ. Ῥ. 566 Α βοσκημάτων 
δίκην...χορταζόµενοι.  ἨΠθηοο {πο θαί- 
Ιου οχαπιρἰε5 οἵ 05 αρρ]ϊοαθῖοπ αἲθ 
(οππά οἰθΒγ ἵπ ο Οοπιήο ῬοεῖΒ, α5 
ἴῃ ἴ]ο Ῥββδαβος αποἰαεὰ Ὦγ Αλοποοι1β, 
Π1. Ῥ. 99 δᾳ., θυ {ιο πονὰ 15. ἀἱβ- 

οπβσοᾶ. Τη ἴμο Ἰαΐεν Ιαπσπασο Ἠου- 
ΕΥ6Υ χορτάζεσθαι Ὠὰ5 Ἰοϑῦ μο 5686 οὗ 
Οὐ ἸοαῦαγΘ, ἃ Ὀ6οσπιθ ἃ ΒΟΥΙΟῸΒ οατπἱ- 
τα]οηῦ ἴο κορέννυσθαι, Ὀθίπρ' αρρ]θά 
6ΟΠΥΠΙΟΠΙΥ {ο ΠΊΘ απᾶ ἀἰτασῦ]γ ορροβαά 
{ο πεινᾶν, 6.5. Μαί. γ. 6. Όπ χορ- 
τάζειν 566 ΦήιΥ7 ἄο Ζ7)1αἴ. ἼΤαο. Ρ. 299. 
Α ραγα]]α] Ἱπδίαπεςρ οὗ ἃ ποτά οαδύίης 
ος 8411 πιϑᾶῃ αβεοσἰαδίοης ἴῃ ἴμο Ἰαΐος 
Ιοπσ]ασο ἵς ψωμίζεω, 1 005. χΠΠ. 3. 

πεινᾶν] Οη (18 {οσπι 560 Α. Ρα{ΐ- 
ΠΊ8ΏἨ ἢ. 38, Τοῦοσ]ς ΥΠ. Ῥ. 61. 

13. τῷ ἐνδυναμοῦντί µε] “ἴη ΠΗύι 
ἐμαΐ ἴπγιιδες δἐγοη σέ, ἴπίο πιο, 1.6. 
Ο]δῦ: οοπα1ρ. 1 ΤΙΠη, 1. 12. Τ19 ποτά 
οοοΙΥΒ βονογα] ὑϊῃ165 ἴῃ δὲ Ῥαυ]. 

14. πλήν] πευογί/οίοδς, ὑποαρθἩ 1 
οοι]ά Ίαγο ἀϊδρεπδεά γι γοιγ οοἵ]- 
(νι θα ] 05. 

συνκοινωνήσαντες κ.τ.λ. 1.6. “ὈΥ͂ 
ΠΠΘΙΚἨΡ ΟΟΠ1ΠΙΟΠ 631196 ΙΕ ΠΥ ΔΙ ϊο- 
Όση, ὮΥ ους τοπάϊπθε {ο 8παγε 
ἴμο Ῥατάςπ οἵ πΙΥ ἔγοιρ]ες. Τῦ νγὰβ 
ποῦ {ο αοὐια] Ῥοοππίαγ το]ἰαξ, 8ο 

Ν 

ΤΟ. α5 Πο ϱγηραῦΠγ απά οοπΊρα- - 
πΙοηΘΗΙΡ ἴῃ [15 ΒΟΙΥΟΥΥ, ὑμαῦὺ ὑθ 6 ΑΡο- 
εὐ]ο να]αθᾷ. Οἱ ὑπ οοπδύγαπούΐοῃ οὗ 
κοινωνεῖν 566 {πο ποίθ οἩ (α]. γυἱ. 6. 

Τμπο οὐ]εοῦ οἵ ἐπὶ αἰ]αδίοη 
ΕΘΘΙΩ5 {ο Ὀ6 ποῦ 80 ΤΗΕ] 6ο βὑπια]αίθ 
{αι ὮΥ τεσα]]]ης {είν {ο1π16ες πεα] 
ἴῃ οοποαπς {ο 5 ποθᾶς, 48 ἴο 
ΒΟΥ ἷ5. πΙ]Ιησηοςς {ο τοοθῖνθ 16] 
οοπραβίοπς αὖ ἐλμαίν Ἰαπάβ. ΄ῬΏο 
ποῦ πηϊξίακο ΤΥ πιοαπῖης, Ἠθ Β6ΘΠΙΒ ο 
βαΥ, ΄ἆο ποῦ Ἱπιασίηθ ὑπαὺ 1 τοοεῖνο 
γοισ 6155 οο]ά]γ, ὑπαῦ 1 οοηδἰἀςι ύλεπα 
πγαρίνθ,. ο ΥΟΙΥΞΕΙΥΕΒ π]] τασο]- 
]οοῦ αί, ἐποισ]ι 16 πας πιγ τα]θ ποῦ 
{ο τοσθῖνθ 50} οοπΙραὔΙοη8, 1 πιαάθ 
8 εχοερύΊοη ἴῃ γον «856. 

καὶ ὑμεῖς] “ψ6 ἔοο, 3/6 ψοιιγϑοῖψόδ, 
πηλού ΤΥ τοπιπάϊῖησ οι Ἰ: ΘΟΠῚ. 1 
Τ]6βΒ. Ἡ. 1 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί. 

Φιλιππήσιοι] Ξ0εΡΠΑΠΙΒΡΥΣΑΠΓ.547Α, 
Ὃ πολίτης Φιλιππεύς, Φιλιππηνὸς δὲ 

19. 
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/ τό ὃ δὲ δ ΓΘ -- ὦ Ν / ./ 3 . ΄σ - 

ψψει. οιοατέε οε και υμεις, ιλιππήησιοι, οτι εν αρχη πουν 

3 / « 5... σ᾿ » ᾿ 

εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι 
3 / Ἵ / 2 / ὧν ἡ ᾿ς / 

ἐκκλησία εκοινωνησεν εἰς λογον ὀῦσεως και λήμψεως, 

παρὰ Πολυβίῳ. ΊΤ]ιο ραββαρο οἵ Ῥυ]γ- 
Ῥ118 {ο ν᾽] οἢ Ίο τ ίθυβ 15 ποὺ οχίαιιζ. 
Ίποισ]ι Βέορµαπαβ8 ἆοθβ ποῦ ΠΙΘΠΡΙΟΠ 
ἴμο {ΟΥΠ1 Φιλιππήσιος, ἰῦ ΟΟΟΙΥΒ ἴῃ ἴ]λο 
Ἰιοδάϊηρ οὗ Ῥο]γοατρ” Ἰοΐέου (τομ. 11]. 
3. 4) 35 πε]ὶ ἃ5 οἵ {15 ορἱξζ]θ. Φιλιπ- 
πεὺς 15 Του Πα 6ου 0ἴπαας ἴῃ ἃ Βορούϊα 
ἱηδοτ]ρβίο ἴῃ Κο] Ὁ. 172 (566 ΓΙπάοτ5 
Φορ. 71168. 8. Υ.). 

ἐν ἄρχῃ τοῦ εὐαγγελίου] “ὧν {ιο θαγ7- 
ζίοδέ ἄαι» οὗ ἐλ 6σοδρεί,) ΘΒΌΘΟΙΔΙΥ ἴῃ 
ΥΟΙΘΥΘΠΟΘ {ο ἹΜαοθάοπία, ΒΙΠΙΙαΙΥ, 
Ψ]θίης {ο {μοθ ΊΠθββα]οΠπΙαΏΒ 8ΟΟΠ 
ΟΣ Ἠϊς Πτεί νἱϑιύ, δὲ Ῥαπ] 8αὖ5 (2 
Τη6β8. Ἡ. 13) εἵλατο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀπαρ- 
χὴν (Υ. ]. ἀπ᾿ ἀρχῆς) εἰς σωτηρίαν. 1119 
οχριδβΒίΟΠ οοσα15 1 ΟΙ6Ι1. Βοπο. ὃ 47 
τί πρῶτον ὑμῖν ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου 
ἔγραψεν, απᾶ ΡοββῖΡΙγ ὑ}}15 15 Πο πηθαι- 
ης οἵ Ῥο]γοαρ ὃ 11 “ααἱ οϑύϊβ {πι 
γγϊηοϊρίο ερὶΣίο]ορ οτι’: 5οθ αὖοτο, 
τ, ποῖο 4. 

ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας] “16 }.6)) 
1 ἄεραγέεά γω “ασθαογα" ΠιαΥ 
θη οἰὐμου (1) “αὖ πο πιοπιεπθ οὗ 
ΤΥ ἀεραγίατο, ΟΥ (2) «α[ἴθγ. πΙγ ἀ6- 
ρατίατο. ΤΠΙ8 Ἰαΐέζεν πιοαηίησ 15 ]18- 
τἱῃμθοά ὈΥ ὑπὸ Ῥ]αροτίεοῦ βοὴ πῖο]ι 
ὑῃθ αοτἰδὺ {ΓοριοπϐΙγ Ἠα8 (566. που 
δ ΧΙ. Ῥ. 343); ὑιοασ]ι ἴῃ {αοῦ {1}15. 15 
πο ροσι]ατΙύγ οἳ ατθοῖ, θαῦ ἃ ]Ἰο086- 
ἨΘΒ8 Οὗ ΕΧΡΓΘΒΒΙΟΠ 6ΟΠΊΠΊΟΠ ὕο αἲ] ἰδ ἢ- 
δυᾶροθ. [1 {118 πιεαπίηρ θ6 αἀορίος, 
υπο α]]αδίοη 15 Θχραϊπθα Ὦγ ὑπὸ οοιι- 
ἴπραῦΙοηδ βοπύ {τοπ Μαοσάοπῖα ὧν 
Οουπύ (2 ΟοΥ, χἰ. δ, 9). 1 οη {Π6 
οὐμθυν παπά {ο {ΟΓΠΠΘΥ ΒΟΠΒΟ ΊΓ6ΓΕ 
τ1ςοτοιβΙψ Ῥγοβδοᾶ (ποις] {115 18 Ἱππ- 
Γ6ΩΒΟΠαΡΙΘ), οοπτΙραθίοἩ8 πασ]θ γαι] 
Ἰανο ψ6οι «οπγογοά {ο Ἠΐπι ὑμγοὰρ ἢ 
εὐ Ῥτοιβγοι) 0 οβοογέθᾶ Ἠήπα {ΓΌΗΣ 
Μαοεάοπία {ο Αί6ΠΒ, Αοἲβ χυ]]. 14, 

15. Τ]ιο(απάσβϊσποὰἁ οοἰποιάσπορ) ο- 
πθαη {110 ΠβίοΥγ απᾶ {ο ορἰςί]θς ἰὴ 
{π6 πιαίον οἵ {ποβο οοῃύτ Ὁ] 015. 18 
νο ραῦ Ὀγ Ῥα]ου (11ογ. αι. ΥΠ]. πο, τ). 

εἰς λόγον κ.τ.λ.] “α8 16/49: Πίου- 
αἳ]γ “ἴο πο αοοοαπό οὐ 8600 ο”: 
οοπαρ. Το. 11. 46 ἐς χρημάτων λόγον 
ἰσχυούσαις, ΓΕΠΙΟΒ{Η. 26, 1. ρ. 385 εἰς 
ἀρετῆς λόγον καὶ δόξης ἣν οὗτοι χρημ΄- 
των ἀπέδοντο, ΡΟΙΥΡ. ΧΙ. 28. ὃ εἰς ἀργυ- 
ρίου λόγον ἀδικεῖσθαι. Ιπ {Π68 ῃαβδασθΒ 
αποῦθα, α5 Ἰσγο, ο οπἱσῖπα] αρρ]σα- 
ὑίοη ο ἃ ΠΙΟΠΘΥ ἰταπδασβοῃ 15 Κερί 
11ΟΥΘ ΟΥ 1685 ἀῑδίποιμγ ἴῃ τῖεν; Ῥαέ 
018 15 ποὺ αἱαγ5 ὑΠ 6 σᾳβο, 6.5. ΡοΙγΡ. 
γ. 90. 6 ξύλα εἰς σφηκίσκων λόγον. 
δα πο οχρΓοΘΒΒΙΟΠ Ἠ6Υθ ϱΟΠΙΡάΥΕ 
Οἴο. Γι, 16 'ταῦῖο αοοθρίοταπα οὖ ἆα- 
{ογαπῃ.) 

δύσεως καὶ λήμψεως] ’οἰοῦπῃ απο 
(αῦπς; “ογϑαϊῦ απά ἀεδῖυ) ἃ 5επογα] 
εκρτθββῖοη {ου ῬοσιπΙατγ ὑγαπβαςσδίοπς, 
ἀετῖνεᾶ το ἴ]θ Όπο 51465 οἵ ιο 
Ιεάρετ: 5866 Ἠεο]αβ. ΧΙ]. 7 καὶ δόσις καὶ 
λῆμψις παντὶ ἐν γραφῇ, ΧΙΙ. 19 ἀπὸ σκο- 
ρακισμοῦ λήμψεως καὶ δόσεως, ΑΥ̓ΤΊ. 
αΠρίοαί. Ἡ. Ο τὸν φιλάργυρον [ἐπαύξου- 
σιν] αἱ ἀκατάλληλοι λήψεις καὶ δόσεις, 
Ἠοιηαβ ἠ/απιᾶ. ν. 2 περὶ δόσεως ἢ λή- 
ψεως ἢ περὶ τοιούτων μωρῶν πραγμάτων. 
ΤῊΘ ῬΏΥΆΒΘ ΥΘΙ6ΓΒ ΒΟΙΘΙΥ ὕο ὑῃ6 ῥα58- 
πο’ Οὗ ΠΙΟΠΟΥ Ὀθύνοθη ἰῃη6 ἴπο. 6 
εκρ]απαίίοη ρίνοη ὮΥ δὺ Οτγδοδίοῦα 
απά ΠΟ] ονγοὰ Ὦγ πιαπγ Ἰαΐῦςγ ΥΤΙ{οΥΑ, 
εἰς λόγον δόσεως τῶν σαρκικών καὶ 
λήψεως τῶν πνευματικῶν (ὕπο ΡΙΠΜρ- 
ΡρίαιΒ ραγίης ΟΣ] αν σοοάβ απἀ τὸ- 
οοϊνίης ερίτίθαα|), 18 Ὁ] ΙΗ ἱπαρρτορτί- 
αὖθ; {ου ο Ππιογπηϊπσ]ήπσ οἳ ἀἰ[αγοηί 
{πϊησ5 ἀθβίΤογ5 ἴ]ο ν]ο]ο {οτορ οἵ {Π6 
οἶαιδο εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως, 
ΥΙΟ 15 αἀάεά {ο ἆοβπο {πο Κὶπὰ οἵ 
οοπυ ρα άοις Ἱποπάσα. 

εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι] Σο, βρεακῖηπςρ οἵ 
Μλίβ Βαπ1θ Ῥοτ]ος, Ίο δ ὑπ Οοτίπ{]ι- 
1418 ὙΠαθμθς Ἰο ἁἅἷά ἔπεπι ἃ ΤΟΠ” 
η ἰακίπςσ πο οοπ{τΙ θα] 0}8 {Γοπ1 {1161} 
απά Ῥτοασμίπς ἴλπο (οβρο] {ο ποια 
σγαναϊ οι} (2 ΟὟΥ. πὶ. 7). Τ]ιο Ιπαῖί- 
αὐϊοη ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου Ῥο6τ]ιαρ 
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᾽ Α ε - κά τό «/ Δ" / Δες 

εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι, "ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκη καὶ ἅπαξ 
5 ἃ / 9 / 

καὶ δὲς [εἰς] τὴν χρείαν μοι ἐπεμψατε. 
΄σ η / 3 λ 3 ον λ λ ΝΥ 

ζητῶ τὸ δόμα, ἄλλα ἐπιζητῶ τον καρπὸν τὸν πλεο- 

νάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν. “ἢ 
ν᾿ / Ἷ , ἢ σεύω, πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ ᾿Επαφροδίτου τὰ 

17 3 « 3 
ουχ οτι επι- 

3 / Χ 7 Ἡ 

απεχω δε παντα και περισ- 

δν Ὁ ΄- 3 λ 3 δί θ / ὃ λ 5 7 ΄- 

παρ νμων» οσμην ενώοιας, συσιαν εκτήηήν εναρεστον τω 

Θεώ. 

κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δοξη ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

10 ε δὲ Θ / Υ ΄ 7 ε -- 

ὁ ὁε Θεὸς µου πληρώσει πασαν χρείαν ὑμων 

Ππρ]ί65 ὑλαῦ Ίο το]αχοά Πῖ5 τα]ο ]αΐ6γ, 
ποη Ἡο Όοσσππο Ῥοΐζεντ πόσα απά 
απᾶετείοος. 

16. ὅτι καὶ κ.τ.λ.] Γον ποῦ ΟΠΙΥ 
ἁἷά γοι εοπ]οια{θ 0ο ΠΥ γγαπίς αξία 
ΤΥ ἀθερατίατο οι Μασοθάοπία, Ῥαῦ 
αἶδο ἴπι Τεβδαϊοπίσα, Ῥοείουο 1 18 εἰς, 
5ο δὺ Τα] Πἱπιςο]{ τοπαῖπᾶβ ὑμ6 ΤΊ 685- 
ΒΟΩΙΟΜΙΑΠΗΒ (1 ΤΗ688. 1]. 5, 2 ΤΏ 688. 111. 8) 
Όλαῦ Ίο ἀῑά ποὺ Ῥατάει ὑῃθῃ αὖ α]]. 
Δῦ [6 β4Π1Θ 0π]θ 146 αΡΡΘΑΥΒ {ΓΟΠΙ 
ὕλοβδο Ρᾶ884ΡΘΒ, ὑμαῦ 1}15. Ὀοά]γ νναπί5 
ἨΘΥΓο βαρρΗθεᾷ πιαίΠΙγ ΟΥ̓ ο Ιαῦοαγς 
οὗ 18 ον Ἠαμάς. Ἔλας 16 σου] β6θΠα 
ὠιαῦ ιο 61515 οἵ ὑπ ΡΠΙΠρρίαης Ἱογθ 
ΟΠΙΥ οεσαβίοπα], απά {Π 6 βα11Θ 1ΠΔΥ 6 
ραζμεγοὰ Τοπ ἴμο νογᾷς καὶ ἅπαξ καὶ 
δὶς Ἠσχο. Ό ὑπὸ αρουγεν]αζεᾶ αςΡγ6Σ- 
ΒΙΟἨ ἐν Θεσσαλονίκη “ΜΉΘ 1 να ἴῃ 
Ὅ]ιοββα]οπίοα” 566 που 8 1, Ρ. δις; 
ΟΟΙΏΡ. Ὀθ]ουν, νου. 10. 

καὶ ἅπαξ καὶ δίς] «ιοΥο ἐ]ατ οΊι0Θ): 
εοπαρ. 1 1685. 11. 18. 7116 ἆοιβρ]θ καὶ 
15 ΟΟΠΗΠΟΠ ἴῃ ΒΙΟ 03968, 6.5. καὶ δὶς 
καὶ τρίς, Ε]αῦ. Λα. Ρ. 63 90. 

εἰς τὴν χρείαν] “ἰο γε[ίουο την τη, 
ὑπ6 ργοροδΙίοη Ἱπάϊσαδίηρ [Π6 ορ]οςί; 
866 ἨΙΠοΥ ὃ χΙὶχ. ϱ. 495. ΤΠ οπἱβεῖοπ 
οὗ εἰς 11 8ΟΠΙ0 οἰά οορίος 15. Ῥτοραῦ!γ 
ἀπο {ο ὕΠ6 ἰπιῖ]αγ οπαΐπσ οὗ ὑπ6 Ῥιο- 
όθαῖης γοτὰ, Οὐμπογγγίδο χο τοαάίπσ 
1}15}γὺῦ ο]αῖπα {ο Ῥο αἀορίοᾶ, ἀιοασ]ι ἵ 
6 Βοηδο ιο Ῥ]ανα] τὰς χρείας νου]ᾶ 
νο ΠΊΟΥΘ παζαγα]. 

17. Αραϊπ ο Αροβί]ος πογγοιΒ 
ἉΗΧΙΘΟΥ ἴο οἶθαν ὨΪ 1561} ΙΠΘΓΡΟΡΟΒ. 
ΒΥ {8 επ]ατσίης οἩ {ο ραδί Ιου- 
ὉΠΟῪ οἳ ἴἶλο η Πρρίαπα, Ἡο τρις ὃο 

ὑποισ]ᾗί {ο οοτεῦ {ιαῖν ο1{0. ΤῊ 
Ροβ5ΙΡΙ9 πιϊδαρργο[θηβίοη Ἠθ δῦ 9106 
οογγθοίΒ. 

οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ] Του οὐχ ὅτι 866 
{0 ποῦθΒ ΟἨ Υ6Υ, 11 απά οἷ ΠΠ, 127 
Του {πο ΙπάΙγεοῦ]γ ἱπίοπδίνε {ογοθ οὗ {μα 
ῬνοροβΙθΙοἩ ἴῃ ἐπιζητῶ, ἴ]ιο ποῦο ΟἨ 
ἐπιποθώ 1. δ. Τ]θ τορειῖοη οὗ ἐπι- 
ζητῶ 8 ειπρῃαξίο; “1 ἆο ιοί παπί 
ύιο οἱ, 1 ἆο πηπὺ πο {πας οἵς 
Οοπχραχθ {ιο τοραἰΙοη οἵ παρακαλώ 
γου. 2, απᾶ οἵ οἶδα νου. 12. 

τὸν καρπὸν κ.τ.λ.] “1.6. 06. τεσοπι- 
Ρ6η86 γ]ιῖοἩ 15 Ῥ]ασσςά {ο γοῦν αοοοπη 
απ ΙΠΟΥΘΑΡΟΣ τὺ θα ἢ {γ651 ἀεπιοη- 
βὐγαῦίοη οΓγοιγ Ἰογ6. 

18, ἀπέχω κ.τ.λ. Ι Ἴαυο αἰῖ 
{νύχια ἐο {ια Γι α5 Μαὐῦ. νἱ. 2, 5, 
16, Ίμακο γι. 24. Έοτ ἴμο Ρῄηγαβο ἀπ- 
έχειν πάντα 60ΠΊΡΩΥΘ Αγτίας. Πρίο. 111. 
2. 13 ἀπέχεις ἅπαντα, ΠΠ. 24. 17 τὸ γὰρ 
εὐδαιμονοῦν ἀπέχειν δεῖ πάντα ἃ θέλει 
πεπληρωμένῳ τινὶ ἐοικέναι: ΘΟΙΏΡ. ΏΙ96. 
1αθτί. ΥΠ. 10Ο καλὸν δὲ λέγουσι τὸ 
τέλειον ἀγαθὺν παρὰ τὸ πάντας ἀπέχειν 

τοὺς ἐπιζητουμένους ἀριθμοὺς ὑπὸ τῆς 
φύσεως κ.τ.λ. 66 αἰδο (αἴαικθγ 9Ἡ 
Μ. Απίοπ. Ἰγ. 49. ΠπΙ|Κ6 αὐτάρκεια, 1ὖῦ 
ΒΟΘΠΙΒ {ο Ἠατο Ῥθδεν ἃ {αγοιυζθο Ρίοῖο 
πγοτᾶ: 566 ἴ]θ ποίθ ΟΠ ΥοΥ. 11. Αβίπ 
ἀπολαμβάνειν(βεο (8. ἵν. 5), ὑῃ9 Ἰάεα ος 
από ἴῃ {18 οοπιροαπᾶ 15 6οΥΓ68Ροπιᾶ- 
οπισς1.θ. οἵ {0 οοπ0εηί5 {ο πο οαραοἱῦγ, 
οὗ {πθ ΡοββοβΣΙΟΠ 6ο ὑῃ6 ἀθβίγο, οὔς., 50 
ὑμαῦ 16 ἀεποῦαΒ ἴ1θ Τζ οοπιρ]θπιθηῦ. 
ὗμο {οἱογήίπο ποτά περισσεύω ϱΧ- 
ΡΙ68865 απ αάγαπσο ΟΠ ἀπέχω; “ποῦ 
οΠΙΥ {α]], θαὺ ογεγβοπ/ηρ. 
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΄σ λ - 4 | - / 3 ᾿Ὶ 2. κα ΄ 

“τῷ δὲ Θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰώνας τῶν 
4 9 / 

αἰώνων. αμήν. 
212 Ασπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀ:- 
/ « - ε ιν) . Ἁ 3 / 

σπαζονται ὑμᾶς οἱ συν ἐμοὶ ἀδελφοί. 
/ 

33 ἀσπάζονται 
ε ων / ς ε/ / λ ε 3 ΄σ / 

ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος 
3. 

οικιαᾶς. 

55 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου 
/ ε ΄σ΄ 9 / 

πνευµατος υμωγ. [ἀμήν.] 

παρὰ Ἐπαφροδίτου κ.τ.λ.) “αὖ {Π6 
Ἠαπάς οἵ Ἐραρῃγοάϊιβ ὑπ οἰ [8 ἴχαπβ- 
γηϊδύθα ἴγοπι τοι. ΌΟπ ο Ῥτοροβί- 
ὗἱοῃ παρὰ 599 ἴ]ο ποῦο 64. 1. 12. 

ὀσμὴν εὐωδίας] Α νοιγ Γγεηιεπῦ ϱΧ- 
ΡΥθβΦΙΟπ ἴῃ ᾧΠ6 Ἱχα ἔον {ιο Απιε] οὗ 
βαογ]Ώσο5 απἆ οΠοετίπρ», Ῥεΐησ ἃ τοή- 
ἀθτίηςσ οἱ ΠΠ} ΠῚ (6.5. ἄθη. ΥΠ. 21, 
Ἐχοά, σχὶσ. 16, εἴο.). δὲ Ῥαπ] ΠΙΡΙΟΥΒ 
10 ἃ5 ἃ πείαρμοΥ Ηκοπή5ο ἵπ Ἐρίος. γ. 
2. Ο0ΠΙΡ. 2 008. Ἱ. 15, 16. Βο ἴοο 
Τεεί. χῖὶ Ῥαΐν. Τιονὶ 3 προσφέρουσι 
Κυρίῳ ὀσμὴν εὐωδίας λογικὴν καὶ θυσίαν 
ἀναίμακτον. 

θυσίαν δεκτὴν κιτ.λ.] 5ο Βοπι, ΧΙ, 1 
παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν 
ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ Θεῷ κ.τ.λ. 
ΘΟ. 1 Ῥ οι, 1. 5, ΠΡ. χΙ]. 16. ΠῈ6 
ΕΣΡΙΘΒΡΙΟΠΏ εὐάρεστος τῷ Θεῷ Ο60ΙΤ8 
Ἠγιβᾶ. ἵν. 1ο (οοπαρ. ΟΙθ6πι. Ἡοπι. 49, 
Ίση. γη. 8), ἀμ εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ 
15 ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἴῃ {ο 1ΧΣ. 

10. ὁ Θεός µου] “12 6ο”: οοπΡ. 
1. 3. ΤῊΘ ΡτοποαἩπ 18 οβδρθοία]]γ οχ- 
Ριοβεῖνο Ἰεγα: ΄Υοι Ἰατο βπρρ]ίοά αἲ] 
γὺψ Ὑναπίβ (νυν. 16, 18), αοά ου ηιν 
θε]ιαζ{ ΕΠα]] βαρΡΙγ αἲ ψοιιγ8.᾽ 

ἐν δόξη] Ίμοςο πνοτάβ 81ο ἰ]αῦ 
6 πουὰς Ἰσθγο οοηοπιρ]αίεά 8.6 
ποῦ ἨΙΘΥ6ΙΥ ἴΘΠΙΡΟΥΑΥΥ. Πληρώσει ἐν 
δόξῃ 56ΟΠΙ8 ο ὈΘ ἃ Ῥγοσπαπί Ρηταβο, 
βἰσπ](γίης β]ια]] ΒΙΡΡΙΥ ὮΥ Ρ]αοῖπσ γοι 
ἴῃ 6ΊΟΣΥ᾽; ΟΟΠ1Ρ. Υ6Υ. 16 ἐν Θεσσαλονίκη. 
Τη16 15. 5011 {ατίμονγ οχρ]αϊπηοά Ὦ} ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ, “ὑπγουΡ γοισ αΠΙοη 
ὙΠῸ}, Ἱποουρογδύϊοῃ ἴπ, Ολτῖςί 7 658.᾽ 

20. ἡ δόξα. 66 {Π6 ποίθβ (π]. 1. 5. 

Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ 

ἡμῶν] [1 15. πο Ι0Πσ6Υ µου, {0Υ ἴ]ο 
τοίθγοποθ 18 ποῦ ΠΟΥ {ο Ἠπιδο]{ 88 ἆἱβ- 
Ππριαϊβμαᾶ τοπ ιο ΕΗΠρρίαπΒ, Ὀαῦ 
8.5 απ](θᾶ ππῖθλ ποπ]. 

21. ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ] ΡΤοΡαΡΙΥ {ο 
Ῥο ἔαΚεη ἢ ἀσπάσασθε; 00π4Ρ. Ώοτῃ. 
ΧΥ 22) τ ος, πτὶ. το. 

οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί] ΑΡρρατεηίιγ 
ὑῃ0 ΑΡοβίΙϱ5 Ῥογεοπαὶ οΟΠΙΡΑΠΙΟΠΒ 
Ἀπά {6ἱ1ου-ἴταγο]]θιβ αγθ πιθαηί, 8 
ἀἰδήπσαϊδ]οά {οπι ὑμ6 ΟἨγΙςΙΙαΠ8 Υ6- 
εἰάοπῦ ἵπ Ἠοιηο πο 816 ἆθδογῖρεᾶ 1π 
Όλο {οΠοπίηρ Υοιγβο: 5660 ἴ]ιθ ποίθο Ο0Ἠ 
σα]. 1. 2. Ον δῦ Ῥαι] οοπΙιραΠΙΟΠΒ 
ἀπτίηρ οὐ αΌοπῦ {118 6πιο 566 086 ἵῃ- 
ὑγοάπούϊοη Ρ. 11. 

22. πάντες οἱ ἅγιοι] ΑΙ ιο Ο]τῖς- 
ἴαπς ἴῃ ἨὮοπιθ, ποὺ 5 Ῥοχδοπα] αἴ- 
ἰοπάσιῦ5 οΠΙΥ. 

οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας] “ Τῇ 
ΙΟΙΙΟ6ΥΕ οὗ (ῴ9αγ” λοιιϑολοία,, Ῥτο- 
Ῥαβ1Ιγ 8Ἴαγοβ απά {γοράππεπ αξίας]ιοἆ 
{ο ἴῑιο ρα]αςθ: 899 ἴῑιο ἀείασμαά ποίο 
Ῥ. 171, 8πα Όλα Ιπίχοᾶπεῦίοη ΡΡ. 14, 19. 
ΤῊ οσΡΓΘΒΒΙΟΠ οἰκία Καίσαρος 00716- 
ΒΡΟΠάΒ {ο “Γαπαϊ]ῖα” οὗ ΄ἆοπιαβ 0αρβαχ]β᾽ 
(Το. Πἱ81. Π. 92) απά πο] Ἱπο]αάο 
εαια11γ ὑπο Ισ]ιοςῦ Πιπούϊοπατίες απᾶ 
ὑπ 6 Ἰοννοδῦ πιοη]αί. Οοπιρατοθ Ρ]Ι]ο 
Γασο. Ὁ. 522 Μ εἰ δὴ μὴ βασιλεὺς ἦν 
ἀλλά τις τῶν ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας, 
οὐκ ὤφειλε προνομίαν τινὰ καὶ τιμὴν 
ἔχει; Ἠϊρρο]. {ῶγ. Ιδ. 12 οἰκέτης 
ἐτύγχανε Καρποφόρου τινὸς ἀνδρὸς 
πιστοῦ ὄντος ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. 
ὧρο δέ Οἰοπιοπέί 7 ογηο, «4οπαί, 
Ρ. 256 54. 
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1άδπύ]οα] 
αι Ο1]ο- 
τηθη{ οὗ 
Ἠοπιθὸ 

Απζηοτ]- 
{168 ΣΟΥ {πο 
ιάοπίΙῇοα- 
{10}. 

ΕΣΡΙΡΤΙΕ το τής ΡΗΙΠΗΕΡΡΙΑΝΡΕ. 

“ΟἸεπιεπέ πι! Γεἰίοω-ἰαδοωγεν. 

Ὦ Ἰαγο 86ο. ἴ]ιο ΟἨτὶσίίαπς οἵ ῬΠΙΠρρί Ποποιταβ]γ αξδοοϊα(θά στ 
πο Αροβίο]ίο Γαία», Ισπαῦίας απἆ Ῥο]γοατρ]. Βαῦ ηογο {αγ 6Υει 

ΏΙΟΥΟ πθΙπιαζθΙγ οοπηπθοῦθά πὶ πο ὑμπἰγὰ παπ]ο οὗ {10 ἐτίαᾶ 15 ὑΠ|6γ6 
ου/Ποἴοπό σγοιπά {ου Ἰάοπυηγίης ΟΙεπιεπί δύ Ῥαα]8 {ε]]ου-Ιαβοιγου, βαϊαίθα 
ἵη {π18 ορίαύ]α, ηδ]ι ΟΙαιιοπύ πο υτ]ογ οἵ ο Ιοῦίον {ο 16 ΟοτπζΙαης, 
{Π 6 οατ]γ ΡΙ51ο)ρ οἱ Βοπιθ, ὑπ6 οεπίτα] Βσιτο ἴῃ ὑμ6 Οτο οὗ {1ο βαοσθε- 
1ησ ΠΟΥ οι ἢ 

ΟΕ {86 οιηδῃ Ὀΐβιορ Ίτοηοαβ κα1Β, ὑπαῦ ο “πδα 8αεπ {πο Ὀ]οββεά 
ΑΡοΟΡίΙ68 απᾶ ο«οπγογβοᾶ τι {επι απά Ἠαὰά πο ργοασ]λίης οὗ {1ο Αρο- 
5.165 5011] τιησίησ ἵη 15 θ4Υ5 απᾶ {Ποῖ ὑγαβ]θίοπ Ῥοε[οτο 1» 6σοβ”, Έτοιι 
118 ]οποο αΌοιό Βδὺ Ῥαα] 16 τηΑΥ Ρρετμαρ5 ο Ἱπ{εγγτοᾶ ὑμαῦ ο ἁαῑά ποὺ 

'εθθ ΔΗΥ͂ ἀἰτοσῦ πιθηθίοπ οὗ πο Ἡοιαπ ΟΙεπιεπύ ἵπ ὑπ 6 ερὶδ]ος οὗ Όπὶς 

ΤΣ οα 165 
οἱ ρίαοθ 

απᾶ ἀαΐο. 

ΑΡοβΏθ, Οτίσοη Ἡούπετοι τετγ ἀἰδπεί]γ ΙάεηΙβαβ μα δαΐμονῦ οἵ {π6 Οο- 
πΙηζμίαη Ἰδίθεν ἢ ὑπ6 Ῥ6σβοη βα]αίοά ἴῃ ἴ]ο Πρὶ5ύ]θ {ο ιο ΡΗΠρρίαηα”, 
Απά, βἰαγθίησ {τοῦ Οτίσεην, 118. γίοι πας ἐταπβηλ]ήθοά (Πτουρ]λ Ἐπδερίας 
{ο ]αΐον πτ]ύοιδ”, Νου ἆοθβ πο βαρροβίδῖοηπ ἆο αΗγ νίο]εποῬ {ο οἸατασίου. 
Τ]ιο ορῖεί]ο οὗ ὑπὸ Ἡοπιαπ Οἰεπιεπύ παβ Ὑτιὐίοη {ο Ἠθα] ἃ Γειά ἴῃ ἃ. ἀῑδίαηέ 
Ῥαΐῦ Π1οπά]γ Οματο]: απά ἴῃ 11 πιαηπος ού Ρας {εοι-Ιαῦοιτου 18. Ίογο 
Ἱηγοκος {ο αἷά ἴῃ ἃ ποτ] οἳ τουοπο]αὔίοη. 

ἹΝογυοτί]ε]εβς {πο ποῦῖοθς οἵ Ῥ]αοο απά {πιο απο ορροβεᾶ {ο ὑπὸ 14 επίῖ- 
ΠορῦΙοη οὗ Όλο πο. ΕῸΣ (1) 1ο απίπου οὗ πο Ἰείίεν {ο ΟὐΥ ἢ γαδ ἃ 
Ἰομάϊπσ πΙθπηΡογ οὗ ἴπο ἨἩοπιαα Οµατοῇ, π]η]ο δὺ Ῥαι]ς {ο]]ουγ-]αΏοιτο 
86ΘΠ15 οἰδαγ]γ {ο Ὦο τορτεδεπἰθἆ α5 τοδιάοπύ αὖ ΕΠΙΗρρίδ. Απά αρσαῖη (2) 
ἴλο ἆλίο ΙΠ{6ΥΡΟΒ6Β ἃ 5ετίοαβ ὑλποασα ποὺ Ιπβαρεταβ]ο ἀϊβμοα]0γ. Ἠιβδίοτίοα] 
ονιάἀαποθῦ απά Ιπύεγπα] ρτοῦαἙΙ]1γ7 α]κο Ῥοϊηῦ {ο ἴμο Ἰαΐεν Υοαι5 οὗ Ὦο- 
τα ἴδηι (αὈοπῦ Α.Ρ. 96), αξ ὑπο πιο θη πο Ηρὶεο οἳ Οἰεπιοπό πα 
ση λζίοηῃ. 1 Ἠπαδορῖας 18 οογγοοῦ, ἴπο δαΐμον ἀῑεά 8οοπ αἴἴ6ι, ἴῃ ἴπο 

Επτά τοαν οἳ Ένα]ατ, Α.Ρ. τοοῦ. Βαὺ ἴῃ ἴμο ᾿ἰβὺ οἳ ιο θατ]Υ ὈΪΒΠΟΡΒ. οὗ 
Βοπιο, Ίιογο οΥοη ἴμο ογἀςετ 15 αποογύαίη, ἴῃΠο ἆαίθβ π]αΥ {ΙΙ Ὀ6 οοἩ- 
εἰάοτοᾶ οοπ]αούαγα] ος οαρτ]οίοα5; απά ἔλπετο 18 ΒΟΙῚΘ ϱγουπά {ον βαρροδίης 
ἔιαῦ 6 11ΔΥ Ἰαγο Ιϊνοά 6Υεη ΙοησεΥ πα 016. 1 ιο τοοεϊγοᾶ οΊγοπο]οβΥ 
Ῥο ου]γ αρργοχἰιαθεἰγ πα, 1ο Ὀπορμοτᾶα οὗ Ἠοτπιαβ οἳη Ἠατά]γ Ἠαγο 
Ὄδση αγγ] ζὔθη ΠΟΠ ΘΟ ΠΟΥ {Παη Α.Ρ. 1495. 

1 999 {Π6 Ιπἰχοᾶποβίοπ, Ρ. 62 864. 
ποπ ΠΠ. 5. 5. 
ὃ Τπι ὕοαππ. 1. 30 (ΙΥ. Ῥ. 153, Ὀε]ᾶ- 

1116). 

4 Ἠπεου. Η. Ε. 1. 4, 15, ἨὩρίρηαη. 
Ηστ. χχυϊϊ. 6 (πΏοετο Ἠοπετετ ὮΥ ἃ 5110 
ΟΕ ΙΠΘΙΙΟΣΥ {1ο ἘΡρ]εί]6 {ο 19 Ώοπιαπς 15 
πιθηοπθᾶ), ἨίετοὮ. Τήγ. 111. 15, αἄυ. 
ουΐη, 1. τι; 6ΟΠΙΡ. 4οϑΐ. 6οπεύ. τί. 8. 

ὕ ΠῚ 6 ηΒΠΙθΘ ΥΑΙΙΕΗΒΙΤΒ. ΟΕΜΕΝΒ Ο060- 
οΙΙ5 η ἃ ῬπΙΠρρίαη 1η5οτΙβήοη, (7. 

Ὑεῦ [86 απίΠος {πετο ταρνεβεηῦς 

1Π6ςΕΥ. Τιαἰ. 111. Ἢ 121. 

6 Ἡερεβῖρρας ἴῃ Ἐτςεῦ. Π.Ε. ΠΠ. 16: 
ορ, τή, σοι. 

7 Βεο δὲ 0Ἰἰοπιεπὶ ο Έοπιε Ὁ. 4, πα 
ἴμο τ6/ΘΓΘΠΟΘΒ. 

8 Ἐπςδεῦ. Η.Ε.Π1. 94. ΤῊΘ ἆαίο 1 ὑπ 
ΟἸιποπίσοπι οὗ ἴπθ β8Π1θ πτΙ{οτ 15 Α.Ὀ. 05. 

9 Τμπο ρϱἰαζεπιοιίς ἴῃ ἴμο {οχῦ 816 
{ουπηᾶςθᾶά οἩἨ ὑπο ἄλία; (1) ΤῊ αβεετῖοη 
ἵπ {πῃ ἹΜαταβοτίαπ Ἐτασπιεπό (Ἰεεῖ- 
οοὐὐ ζαποπι Ῥ. 49ο, οηΏᾷ αᾱ.), ΄Ῥαδίοτεπι 
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Ἠϊπιβε]{ 85. ἀἰνίπεΙγ οοπιπιββϊοπθᾶ {ο ἀε]νου ο Ῥουἷ {ο Οἰοπιοπίὶ, Τὺ Νοίίσο ἴῃ 
18 ἴχαθ πο ΠΊΔΥ͂ Ῥ]ασο ἴπο ΙΠΙασΙΠΑΥΥ ἆαῦο ο ἴπο ΥΙβΙΟΠ ΏΙΑΠΥ Υ6ΑΥ5 Ῥο- νά Βμερ- 
{οτθ ὑπ6 αοἰααὶ πτ]πσ απᾶ Ῥαβ]οαβίοη οἵ {πὸ Β]ορ]ιογά: τοῦ 6ΥοἩ {πη πρῶ 
ἴμο ἀλΠου]ύγ ἆοθρ ποὺ α]οσείπες νη ]5}}; {ου πο ααίπος ἀθβου 65. Π1η]- Ὶ 
861} α5 ἃ πιαγγίθά τη ση α [απ] οὗ ομΙ]άτοι ΎΟη ΟΥ̓ στοπίπσ τρ 
αὖ {Π6 ἔἴπιο π]οη ΟΙεπιεπό 15 Πνίηςσ. Όπ λοβο ρτοιπάς 16 γοπ]ά αΏροατ 
Οιαῦ πο οαηποῦ πι] Ῥ]ασο {86 ἀεαί]λι οἳ Οἰοιιοπό οατ]]ου ὑπ Α.Ρ. 110 
1.6, ἨΘΩΤΙΨ 5ο ΥΘΑΥ5 αΓί6γ ὑπὸ ἀαΐθ οὗ ὑπ Πρϊβί]θ {ο ο ῬΠϊΠρρίαπαβ, Απᾶ 
10 18 ποῦ Ἠ]κα]γ, ουσ [αχ {γοπι Ἱπιροβδίρ]ο, ὑμοὺ δὲ Ῥαπ]”ς {ο]]ουγ-]αΏοτγοτ 
ποτ] β611 ϱο Πνίησ απἆ ααοἰνο α[νεγ ἴμο Ίαρς5ο οἵ 1α]{ α οοπτΥ. 

Αποζμες οΡ]αοβοη αἱ5ο Ἠαβ Ώουη ιγσοά αφαἰπβῦ ιο Ιάοιμζ1{γ. 
ἐγαᾶΙάοη αἰπιοβῦ τιπΙ{Γογτα]γ τεργοβενῦς δύ Οἰεπιεπό οἵ Ώοπιο αβ ἃ ἀϊβοῖριο στα 50 

Οµπ 05 Ἰοπεγεν 1 σαηποῦ Ίαγ ΑΠΣ 
ΤῊΘ ὑγδαϊ οι ΠΥ ὍΘ ἰτασεᾶ ἴο ο Ιπῃποπερο οἵ υπο Οἰοπιεπίτποα 

ποὺ οὗ δὺ Ῥαι] Ῥαί οἵ δυ Ῥοΐεγ», 

Β{Υ995. 

Ἠοπιί]θΒ απᾶ Ἡεοορπίδίοηβ: απά 16 Ῥε]οπσς {ο ὧλο ϱοποταΙ ρίαπ οἵ ἴμαβο 
ο πάαϊο πγ]άπσς {ο ἐγαπδί6γ {ο δὲ Ῥεΐογ, αξ ὑπ ἴγαο Αροβί]ιο οἱ ὑπ6 «ει- 
1168, 6 «οπιραπΙοηβΒΙΏ8 απά αοΠϊογοεπιοπίβ οἵ δῦ Ῥαμ1. Οµπ {86 οἴ]ετ 

Ἰαπά δῦ Ο]επιοπί” Ιοῦίογ Ιὐδα]ξ, ἔΠιοισΏ 16 βποπ5 ἃ Κποπ]οάσο οἱ ἴῑιο Ἐ]τευ 
Ἡρ]ϊεί]ο οὗ δύ Ῥεΐου, Όδαιβ γεῦ ΒίΤΟΠΡΟΓ ἴχασος οὗ δὲ Ρατ] Ιπῄαθησθ. 146 
15 αὖ Ἰθαδί ροβδῖρ]ο (πα δῦ Οἰεπιεπύ αν Ῥοῦ]μ ΑΓΡοβί]68, α8 ἢ6 αποίθΒ ἴ]ιο 
ναϊάησς οἵ Ροίλ πα πιθπθΙοης Ῥοῦὴ ὮΥ Παπ]θ2. 

ΑΙ {μοςο ἀἰ[ποα]ήος Ἡοπεγοντ παϊσλί ο βεῦ αρἀο, ΙΓ ΟΙοπιοπί τοῦθ ἃ ΟἸοπισηέ ἃ 
Ῥι0 0] 15 [αγ {γοπι Ὠείηπς {1ο οα5ο. 

ᾖγο ΟΙοπιοπίς παοπθϊοπθᾶ Ὦγ Ταοίΐζας αἱοποῦ: απά οχίαπί Ἱπβοπρείουβ που]ά 9136. 
ΒΌΡΡΙΥ 501}} πιογο οοπγἰποϊηρ Ῥτουίϐ οὗ 105 {γθ6απεπογ7. 

ΤΑΥΟΘ ἨὨαΙῃ6. 

Τ]οισ] οοΠΙΠΊΟΠ 
εποαρ]ι Ῥείοτο, 105 Ῥρορα]απΙγ ἵγαβ ἀἁοαρί]εββ Ἠηχας Ιπογεαξδαᾶ ὉΠΟΥ͂ {116 
Ἠ]αγίαη ἀγπαφίγ, ΘΠ 16 πας Ώογηο ὮΥ ΠΙΕΠΙΡΕΤΥΡ οἱ ὑΠ6 γαϊρηῖησ Ἠοιβο. 

Α. Αβἴταησο ἀδβῶτγ Ἰας Ῥαγβισᾶ ἔἶο παΏ]ο οἵ Οἰεπιοπύ οἵ Ίοπιο, 
ΥΟΠΙ4ΠΟΘ οἱ ΑἴΟΥΥ, Πο σαϊμογοά αροιῦ 16 ἴῃ {ο οαχ]θδί ασο5 οἵ ἴμο οηἱδίοίδπι, 
Ομαχο], Ἰας5 Ῥουυ 6Υοη βαγραβ8οά ὮΥ ὕμ0 τοπ]αποο οἵ ογ]δίοίδιι οἵ γγ]λίο] 

Υοτο ππρθττίπαθ {οπιροτίραβ ποβίτ]β 11 
ὉΠῸΘ Ώοππε, Ηοττηα5 οοηβοσΙρ81ζ, βεάρπίθ 
οαἰποαᾶτα πτρῖβ Ώοπια οεσ]αβῖ Ῥϊο ϱρί- 
βοορο Ἰταίτο ο᾽αβ᾽; (2) ΤῊ τοοεϊτεά ἆαΐο 
οὗ [89 ορ]βοορα{θοξ ΡΙ15 (4.Ὀ. τή2---157, 
Ἐπβδεῦ. Π.Ε. 111. 15, 34: Α.Τ. 1389---152, 
ἘαβδθΡῦ. 6]ιτοπ.). Ῥαῦ οἩ {86 οἴμετ Παπά 
10 τητιϑὺ Ῥο βαϊα (1) Τὺ 85 {πο Ματαίο- 
τίαη Ἐτασπιεηῦ 15 ΟΌΥΙΟΤΙΒΙΥ α ἴΤαἨΡΙ8- 
Ώοη. {τοπ ἴπο ἄτοοα]ς πο οαηποῖ 196] 
ΑΏΥ οεταϊηΐσ ὑμαῦ {19 οτἰσῖπα] βἰαῖεᾶ 
{86 Ῥου]ς {ο Ἠατο Ῥθυυ πχ] δίοη ἀιιγίπα 
{86 ερἰβοοραίθ οξΕἶπς, {ποιση [86 ΤιαΙη 
δεἀεπιέεξβθεπηΒ {οἶπαρ]γ (818 ; απ (2) Ταῦ 
πο οοπβᾶςησθ 68η ὈΘ Ρ]αοθᾶ 1π {11ο ἁπίος 
οὗ [86 θατΙΥ ἨΏοπιαη ὈΙΒΠΟΡΒ; {οτ 116 
ἘΠ ΒΘ ΌΪ 5 ΠΙπαβο]{ Π85 υπο αἰ οσθηῦ 1505, 
ἴποθ οβία]οσαθΒ οὗ οὐποὺ ντ]ίετς ἀπ ῆοτ 
τοτα Ῥοίμ. Ἠσθτταββ ΤΥ Ὠανο Ὑτ]ίθιι 
ὀσ[ογε Ἠ]β Ὀτοί]οτ)5 ορἰξδοοραἴο, ΟΥ Ῥΐτι5 

ΥΠΑΥ Ἠαγνο Ῥθσοπιθ Ρί5Πορ δὖ 81) 6ατ]1οΥ 
ᾷαίο Παπ Ἐπδοβίας ΒΙΏΡΟΕΘΒ. Τῇ οἶζῆου 
ΟΥ̓ ῬοΐἩ {πεβο βαρροβίὔίοπ5 ὈΘ ἱταο, {86 
πήοτνα] Ὀούποεν {1ο ἀθαῖ] οὗ Ο]επιοηί 
απά {19 πγ{απρ οὗ 19 ΠΡ σα τηαΥ Ῥο 
οοπβΙάσταὈ]γ ἀἰπαϊη]ς]μθᾶ, απ ἴ]ο 6Ἠτο- 
πο]οσῖσα] αἰ ΠΟΘ] το 1 Ἠανο βᾳς- 
σοβίθα ἴῃ ἴ]πο ἰοχὺ γαηῖβηθθ. 8366 δὲ 
ΟἸοπιοτ ο Ινοπιθ, Ῥ. 315 564. 

1 Ἠορτηιας Κλ8. 11, 4. 

απο σα οὶ 
8 5606. οβροοῖα]]γ Τατ]. Ὀγῶςδογ. 

ΠΩ. 35, Οτῖρεπ Ρ]ΐῖου. 23: δα 901- 
5810 ΤΗρβία5 ἄε Οἶσπι, Ιεοπι. Ῥ. 172 84. 

4 8566 σαἰαίίαπβ, Ῥ. 320. 
ὅ ΟἸοπι. Ῥοπι. ὃ 5. 866 «αἰαϊϊῖαπς, 

ῬΡ. 338, 353. 
6 Τήρβίαβ, Ῥ. 168. 
7 866 δὲ ΟἸοπιοπί ο) Τοπιον Ῥ. 264 54. 

Ἠατ]γ Οοπποσίοτ 

11ρδῖαβ οπαπιθγαίθΒ 6ΟΠΙΤΠΟΝ 

Τ]ιο Ἠθορπῇ 



Βεηπερ]ογ. 

γοῖσηαν. 

ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΤΗΕ ΡΗΙΠΗΡΕΙΔΑΝΡ, 

10 πας Όσοι ἐ]ιο αῦ]οοῦ {η {π686 ]αὐοβὺ ἆαγδ. 108 ο6οπτοποορ ἵη πο Ἡρϊβί]θ 
{ο ἴἶιο Ῥ]ΗΠρρίαης ας Όσσν πιαἆο {Π6 βἶσηα] Ὁ απ α[ίασ]ς οἨ ἴμο Ρϱοππ/ηθ- 
Π6885 οἱ ἐλῖς Ιοίέον,. Τ]ιο ἔπαοι οἵ Βαιιγ] 18 8 {91190ΠΒ. Τ]ιο Θ60ΠΥΘΓΒΙΟΠ 
οἵ Εἰανίας ΟΙοπιθηβ, ὑμ6 ΚΙπεπιαη οὗ Ῥοιηίαη, {6 {16 5010 {οππάαῦίοη ἴῃ 

{αοῖ, προπ π]λήοἩ ὑμ6 βύουυ οἵ ΟΙοπιοπῦ {1|6 Ίνοπιαπ ίβμορ ας Ῥεον 110”. 

ΠῊ65 τγΙέογ οἵ ιο ΟΙεπιθπίίπο ΗοιηΙ]1θΒ, απ αἀλενεπύ οὗ ὑμο Ῥείμίπο οὗ 

1 ονίδι ραγίσ ἵη ὑπ6 ΟΠατοἩ, Ῥεπῦ οἨ ἀοΐηςσ Ποποισ {ο Ἠϊ5 {αγουπῖθο ΑΡο- 
5116, τορτοβοπί5 ΟἸσπιοπό ἃ8 {ο ἀἱδαίρ]ο οἨ 5Ι1008ΞΡΟΥ οὗ Βὺ Ῥοΐου. Τη ογᾷευ 
{ο ἆο Οίβ, Ἡθ ἵ5 ου]σοᾶ {ο ἔχον ὑπ ἀαίο οὗ ΟΙεπιοπύ Γατίμογ Ῥασ]ς απά 
Ένας {ο τερτοβοπῦ ΠίΠ1 45 ὑΠπ6 Κάπβιπαπ ποὺ οἱ Ροπἱδίαπ, Ῥαῦ οὗ Πδείας. ΤῊΘ 
{υχσος οὗ ἔλο ῬηΙρρίαη Ἡρίεί]ο πτῖίορ αὖ ἃ Ἰαῦε; ἀαΐθ π]οι ἴπῖς Ποῦῖοη 
Ίας δουν ϱΡΟΠΟΥΑΙΙΥ τοοοἰναᾶ αἲ απ δοογοαϊ θα {αοῦ. Τῃουσα Ππιδεὶί ἃ 
Ῥαυ]πο Ομτ]ςθίαπ, μ6 15. αηχίοιβ {ο οοπο]]αῦθο {πὸ Ῥοΐτίπο [λούϊοη απά {ου 
ή Ῥπχροςο τοργοβθπύς ὑΠ18. πιασίπατγ Ὀταέ ΠΟῪ αἰ]-{απιοας ἀἱδοῖρ]ο οὗ δύ 
Ῥεΐαν, ἃ5 ἃ {ε]]οιν-Ιαροιναν οὗ δῦ Ῥαπ]. ΤΠο π]ο]θ Θρ 8016 ἵπ {αοῦ 18 συ ῦθῃ 
ὉΡ {ο {15 πιοηξίον οἵ Οἰεπιοηί. ΤῊ Ῥτοοίογίαπα, ὑΠ|6 Πουβθμο] ἃ οἳ Όσρεαχ, 
16 Ῥοί] ἰπἰσοάαορα {ο σἶνο απ 81" οἵ ΡτοβαβίΠ {ο ιο πούϊοθ. 1η ιβ 
οπἱμοῖσπι, πηθαὈδίαπθία] α5 16 1, οπθ εἰοπιοπῦ οἵ ἐταίῃ τπαγ ο τοοοσηϊδεᾶ, 
Πιο Βοιηδῃ Οἰθπιοπό, 45 Ίο αΏβθασ5 ἴῃ Ἠἱ5 οχἰαπῖ Ἰεύθετ απἀά α8 ἢΘ πιαΥ Ὀθ 
ἀϊδεσγησά τουσ] ὑπ ἀῑπι ἐγααΙθίοΏΒ οὗ απθἰᾳ 1 ϐγ, 18 α ιαπ Οὗἁ Ίαχσο 8ΥΠΙ- 
Ῥαΐλήος απιά οοπιργο]ιοηβίγο νίθιυῇς, 1 ποῦ ἃ βιιοσοββ{α] ΓΘΟΟΠΟΙ ΘΙ", αὐ 81} εγεηίΒ 

ὦ δύ πιοάϊαίου Ὀδένοασπ {ο οχίοιιο ραγῦίος ἵπ πο ΟΠατοῃ. Το Πθου} 

ποῖ 10 ΠῚ ποὺ Ὦο πθοθββαΥΥ {ο ἀῑδοιδβ 5οπΙουβδ]γ. ΤΠθ οποτπιοις ἁἰ[]- 

οι] 168 πο] 16 {πγοίνος πΙ]] ο αρραγεπύ αὖ οπος. Ῥιαό 16 πιαγ Ῥο γογῦῃ 

Ὑ8116 6ο 681] αὐθοπθίοη 6ο ιο Ἰιο]]ου Ῥαθῖς οπ πΙοΗ 16 τοδῦ. ἜῬααν. ο{8 

ἰο ποίέίσο {αυ ἴμο ΟΙαπιοπό Ίθτο πΠεποποᾶ αβΡθαΙ5 48 τεδιάοπύ αὖ 
Ῥ]ηρρί απᾶ ποὺ αὖ Έοιπο: {λοισ] ον (5 Ροϊηῦ ο 5αρροδεά {9/69Υ 
νου] Ἰαγο Ώδεπ 5ογαρα]οιδ]γ οχαοῦ, α5 δαρρ]γίης ἴλο ΚΘΥ {ο Β5 γ]λο]θ π1θαη- 

πο, ΤῸ ἔἼοδο βροοι]αζίους Βομνγορ]ογὸ, {οΠογίπσ τρ ἃ ΠΙπύ Όλλτουπ οαὖ 
ὮΥ Βααχ, αἀάς 5 οὗη οοπἠραίοη.. Εποάϊα απᾶ Ἀγπίγομο, ἢ τηαἰη(αίης, 
416 ποῦ πο ΟΠΠ Ὀαὸ νο Ῥαγοϐ ἴῃ {ο ΟµατεΒ, 6 “γιο γο]θ- 
{ο]]ου) Ῥεΐπς ποπο οἴλευ ναι δὲ Βοΐου Ἰήπαβο]{. Ὑουὸ ΠΟΥ {ο παπιρ5 οὗ 
Ἠϊφίογίσαὶ ῬοΓβοἩ5, 6 ντε, 16 που]ἀ οἷν ο Ῥαββασο ΄αι οχίτοπιο] 
εἰγαπσο εἰαγαςίογ. 16 ΠΙΔΥῪ Ὀο Ἰη[οιγοά {οσα {115 ὑμαῦ Ἡο οοπβἰάθβ Ἠῖ8 
οὐ Ππίοτργοίαζίοπ θα ΓΘ]. ἰπρίθ απά παίιιγα]. 20ἨΕΡΙΕΥ ΏοΘΥΘΥ Βύο 8 
οιοτέ οἵ οχρ]αϊηῖης ΨΥ ο οπο Ῥατῦγ 18 οπ]εά Ἠποάϊα απἆ {ο οὔιθγ 
Εγηίγομο. 1 15 Ἰοί {ο ἃ Ιαΐετ απᾶά Ὀο]άθς οτ]θῖο ἴο 5αΡρΙγ ὑπ ἀθβοίθπογ. 
γο]σπιανά Ππᾶς ιο βοϊαύίϊοη 1π ὑπμ6 Αροβύο!ο ΟοπβΗΙαδίοη5, Ἠ]ογο 1Ὁ 18 
βἰαΐοᾶ ὑμαὺ Ἐποάίας παδ πιαᾶθ Ἠϊδπορ οἵ Απϊοσμ ὮΥ δῦ Βεύεγ πα Τσπαβιβ 
Ὦγ Βὲ Ῥαπῖδ. Α5 Εποαϊαβ 15 ιο Ῥοΐτίπο Ὀΐβμορ, 80 Ἠποάία γη] τεργεδεπί 
ἴμο Ῥεἰτίπο ρατῦγ. 116 ΠᾶΠΙΘΣ, Πο ΦΙΡΡΟΒΘΡ, 1ο αἀορίθά πηδι ἃ γΙ6ύ’ ὕο 
ἐ]ιαίγ βἰσπίβοαποο. Ἐαοάΐα, ἰαΐης {π6 σὶρ ραῦἩ 15 ἃ ΥΠΟΠΥΠΙΘ {ΟΥ οΥ{Πο- 
ἄοχΥ, απιᾶ ἐλογοίοτθ αρίΙγ ἀθδοτῖθος ὕ86 «ουδ οοπιππππΙὔγ: γην] Ῥγπίγομο, 

1 Ῥαιήις, Ὁ. 469 5α. ΟἸοπιεηβ 95 8 ΡΓοβθ]γίθ {ο σπᾶαίρτη. ΗΒ 
3 899 ΔΡΟΥΘ, Ῥ. 22. οπΏ βρθοπ]αίίοΏ5 819 ε(παΙ17 εχίταν8- 

ὃ Νασ]ιαροεί. Ζεἴζ. τι. Ῥ. 128. ραπ: «εδε]ι ἄεγ «πάθη 1Υ. Ῥ. 435 

4 Τ]ιοοίος. «α]γὸ. Χν. Ῥ. 311 8ᾳ. (6. 2), Μοπαίδδο]υ. ]. 6686}. εν. Ἡ 188. ἃ, 

(1856), ατι. Ῥ. 147 εα. (1857). Οταθίζ σιάόπίδ. Αρτ τδύόο, Ρ. 16ο. 

ΑΏΡΠΘΤΡ Το]]σπαχ Ὦγ οἰαίταίπσ Ἐ]αν]1πβ δ Αγοδὶ. Οοπεί, νἱῖ. 46. 



πον ον 
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“86 Ραχγύποι" (ΘΟ ΠΏ 5005), 15 ἃ ΘαΌΔΠΥ ἢὺ ἀοβίσπαίίοη οἵ {Π|6 Ἰαύθυ ἀββοοϊαἰθα 
απϊο ΟΜατο1. Τίς Ἰαδῦ βύουυ οοιηρ]οῦες ὑπ Ὀυϊ]άϊπς ὑμὰ8. Ρρ]οὰ ὮΥ 
{ῃγ66 βιοοθββίνο Ἠαπάβ, ἠΜααηνλ]]ο 16 Μ11 ο οὐυνίοιΒ 0ο 8]], ὑλαῦ α ντ1ὔεΥ 
οοα]άἀ ποῦ πιοτο οβοοίπα]]γ Ίανο οοποθα]εά 5 πιοαπίης απᾶά (Ίοτοργ 
{γαςίχα(θᾶ Ἰ]8 οἵνη ἀθδίρης, ἔλλαιι ὮΥ νγοατῖηρ πο ἱπιροποίταβ]θ γαι] οἳ οηίσπια, 
ὑμ8 αβοτ]θεᾶ {ο Ἰϊπι. Βαυῦ Ἱπάθαα 16 15. πθεᾷ]θββ 6ο παδίο 0πο 0Ἠ 8 
Σοᾳγηθά ἰῆϊπς, νο] παϊσης Ῥο ογετ]οοκεά ἵξ ιο Ιπύετοδύς Ιπάϊγοοί]Υ 
Ίηγο]νοᾶ Ἴεγο 1655 βοτίοαΒ. Ιπ ἀεα]ισ ὙΠ βαοἩ {λοογίθ {πο Ῥατο 
βἰαθεπιοπύ 15 ο{ίοη {πο Ῥε5ύ τοβαζαὔίοι”, 

6αρατ. Ποιιβε]οζᾷ. 

ΗΕ πιοπΏοη οἳ ορτίαῖη ΠΙΘΙΙΡΟΥΑ οἱ Ο05α15 Ποπβο]ο]ά αὖ ὑπὸ οἷοβο οἵ Βαδεῖεςβ 
ο ΡΜΙΠρρίαη Ερίδί]ο Ίχας σῖτοι το {ο ηχας] Βρθοαϊαύϊοη πα {ογπιοά ο ανα 

Όλο στοιπάντοτ]ς οὗ Πιοτο {ιαπ ο1ς οαρτ]οῖοἩΒ 01θοιΥγ. [ᾧ Λας Ώεεῃ αβδαπιοά 
Όιαῦ 0Π|58 Ρήγαδθ ππιβύ ἀθβίσηαίθ Ώ6γβοῦςβ οἱ ΒΙΡῊ γαπ]ς απἆ Ροβίὔίοη, ΡοποΓ/{ΙΙ 
ΙΗΙΠΙΟΠΦ οἱ {πο οοαγό, στεαἰ ο/!σςΓβ οὗ βἰαΐο, ου θύθῃ Ῥ]ουά το]αῦίοη5 οὗ {ῃ6 
6ΠΙΡΘΤΟΣ Ἰήπιφα]{, Οµπ βδ αξθαπιρΒοη, τπαἰπθαϊπθεἁά ἴῃ ἃ ἨΙογο ΟΥ̓ εδ 
εχασσοταῖαά {οΥΠι, 16 Ἠα8δ Ῥοεπ Ἱη[οιγεά ὑπαῦ ΕΟΠΙΘ πιο παδῦ Ἠατο ε]αρβδεά 
νοῦνοσν δῦ Ῥαι]”5 αττίνα] αὖ Ώοιπο απά 0ο ἆαίο οὗ ἐλί5 ερίβί]ο, {ο αοοοππό 
{ΓοΥ 5 πηνγοηύθα ΠαπιρΗ οὗ ὑῃ 6 («οβρε]. Απά οχίτοηιο ογ]θίοΒ Ἰαγθ 6ΥΕΠ 
ἴακοη {Πο οκρτοβδίοη α5 ἴμο βἐατῖπο-ροϊηῦ {ος ἃ αὐὐαο]ς οἩ Πο σεπαἴπθηθςΒ 
οὗ ιο Ἰούδαν, οματρίης ὑῃο νυ ϊῦθυ νι απ απασμγοπίδΏα απά βαρροβῖης ΠΙηχ 
ἴο τοίου 6ο Οἱεπι τι απᾶά Του 1118, ὑμ 6 Εἴπδπιαη απά ΚΙΠΑΜΟΠΙΑΠ οἵ Γοπιί- 
Μαπ, γο 5υ θυ {ΟΥ ἴἶιο ΤΑΙ} αὖ 086 οἶοσο οὗ {πὸ οθΠΜΙΥΥ 3, 

ΑἹ] βαοἩ ΙΠ{ΘΓΟΠΟΘΕ ἃγ6 Ῥι1]6 οἩ ἃ ΙηἱβοοποθΡρίοη οὗ [6 πιθαπῖπρϱ οὗ {ο Πχίεηί οὗ 
ἴοτπι, 1ο ΄ἆοπιαβ) ος «{απα]]]α, Οβατῖς) (ταρτοβεπ{εά Ὦ} ὑπ6 τοαοῖς οἰκία ΤΕ, Βουβο- 
Καίσαρος) ἰιοϊμ 65 έ]ιο γ/]ο]ο οὗἉ {6 Ἱπροτία] Πουβε]ιο]ά, ο πιθαποδῦ ΒΙάΥ6Β 
Ά5 Ὑ6}} α5 [Π6 πιοβῦ ὑ Ῥουγοσθα] οοαΓ{Ι6Γ5. ΟἹ {86 εἰατασίου απά οοπς θά μα οι 
οὗ (μῖβ πουβομοῖαν πο πᾶρΡΡρϑῃ {ο ῬοβΒΟ55 ΠηΟΣΘ ΠπΕΟΓΙΩΞ ΠΙΟ {λα ΡοτΠαρΒ ΟΠ 
ΔΩΥ͂ οὔ]ιονυ ἀορατιποηπί οἳ βοοῖα] Πο ἵπ οηθ. ΊΤ]ο ἰοῦ ρύϊομΒ τε]αδίης 
{λοαγείο 419 80 ΠΠΙΘΤΟΠΙΒ, ὑπαῦ ἃ 5εραγαίθ βθούϊοῃ 18 αβεῖσηθᾶ {ο ποπ ἴῃ αἲϊ 
δοοᾶ οοἱ]εσθίοΏβ. Απά αἰπιοβύ ϱΥΟΣΥΥ 7οαΥ 15 αἀάἴηρ {ο 686 Β00Υ65 ΟΕΙΠΕΟΥΠΙ- 
ὐΐοη Ὦγ {γαρ ἀῑδοογθγίεδ. Τὼ Ἠοπιθ 198ο]Η, 1{ ντο ΠΥ Ἰαάρο ὮΥ {686 
ΙΠΒΟΥΙΡΜΙΟΠΒ, ἴλο ́ἆοπιαβ Αασικία) παιςύ Ἠανο ἔου θα πο ἱπερηβὶάθταδ]θ 
{γασῦίοη οὗ λλο ὙΠο]6. Ῥορυ]αίίοι: Ὀαὺ 10 οοαρβοἆ Ποὺ Ικονήςο Θ. 8}1 ῬΘΥΒΟῺΒ 1η 

σος 

ίμο. οιωροτοχ’5 5ογγἰος, Ἠ]ιοί]ιοΥ ΒΙαΥ65 ΟΥ {Υ6ΘΠΙΘΗ, ἴῃ ΤύαἱΥ Υ πα, ΘΥ̓ΘῺ Τη {Π6 
ῬτογΙῃςθβ. ο 

ΤῈ πιοπαπιρη{ς {ο ΥΠΙοἩ 1 Ἠανο το[ογγοά ατο οἰ]οίγ 5ερι]εμτα]. Οο- όν οἳ 
1ΠΙΟΤΤΠΣ- Ιαπιρατία μῶν Ὄσοεη ἀἱδοογετοά {Γοπα 6ππο το πιο, 056 οοοαραπίΒ Ῥο- ο. 

1 Ίγῃθη 1 πτοῖο {11ο αφοτο, 1 5Ποτα]ᾶ 

ποὺ Ώατο ἔποισηί 10 ῬΟΒΒ1016 {ο οαὐοϊα 
ἴπι οχἰίτατασαηςθ πο βρθοι]α[ΙοΏΒ ΙΠΕΠ- 
ὠοποᾶ 1π ἴμο οχι; Ῥαίυ Ἠιίσίσ, Ζιιγ 
τιν Ῥαιιπίβο]ιεγ Ἠτίείο, Ῥ. 7 54. 
(1870), Ταχ οχκοθθοᾷβ {παπι 811. ΈΤ]ο το- 
{πίαοη οὗ Ἡ]σοπ{ε]ά, Ζοἱίδε]ιγ. 1871, 

υ. 331 54., 885 αα1ῦθ ΠΠΠΘΟΘΒΡΑΣΥ. 

2 Οὐμοὺ τοοθηῦ εροοα]α{ίοης το]αἰῖπς 
{ο {9 Πἱβίοτγ οἳ πο Ὥοπιαν Ο]επισηῦ, 
ΙΠΟΥΘ Ιπποσθπί Ὀαὺ οαπα]]σ ππβαδξίαη- 
εἷα], “111 Ὦο {οαπᾶ ἴῃ Τιασατάθ)5 Ιπίτο- 
ἀποίίοπ ἴο 15 6ἰεπιοπίίπα, Ῥ. (12) 54. 
(ιδό5). 

ὃ 566 ΔΌΟΥΘ, ΡΡ. 22, 17ο. 
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Ἰοπροα ρυϊμοῖρα ΠΥ, 1 ποὺ βοἱαΙγ, ὑο ἐΠ18. οἶαθ. Τὴ 1726 οπο οὗ ίπερο γ] 8068 
οὗ δορα]έατο Ίπαδ Θχ μυτηθα ον ἴμο ΑΡρίδῃ ἵνα. [08 εοπίεπίς γ011 ἈΡΡΘΆΓ 
ἔτοπα {πο {016 οὗ ἃ ψνοῦΐς ρα Ὀ]15Π64 {Π6 ΓοΠοπήης γϑαν, απᾶ οἰνίης απ αοοουπἰ 
οὗ π6 ἀἱβοογοτΥ: {οποίο δἴὺο (6οἴωπιθαγ τι {ἱθογίογ 1ο δὲ 567 - 
φογιην {η υία «4πιριιδί οἱ σαδαγωπι, εἷο.. αὖ 4. ΙΙ 6ογρίο. Ἠοτο τεοθπΏ 

οχοαναδῖοπ8 παν αἀάεᾶ {ο ους Κπονιεάςο ον {μῖς βαὈ]οοῦ. ΒποῬ {πο Τ6αΓ 
1840 βονγοταὶ οἴπεν 5ερα]ομγαὶ ἆογο-ἑοῖοΒ, βἰθπαίοά αἱδο πθας πο Αρρίδῃ 
ΊΑΥ, ηαγο Ῥθ6οιπ Ῥγοις]ῦ {ο Ισμῦ. Δοοοπηίβ ο ὑΠ 6856, πιοτο ΟΥ 1655 οοπιρ]είε, 
γη οορίθς οὗ ἠπβογΙρθϊοης Μ011 Ῥο {ουπά. ἴῃ Οαπῖπας Ώ/ ήπια Ῥαγίο αοῖία 
Ψία Αγρία τ. ϱ. 217 84., ἵη ὑπ6 2ἱδεογίασἰοπὲ ἄείῖα οποία «4εσαᾶεπιῖα 
Άοπιαπα αἱ Αγολιεοϊογία Χι. Ὁ. 317 8ᾳ. (1852), απᾶ ἴῃ ἴμο Λοπιπιοπέί δα 
ἁπιπα[ὲ γιωὐζίοαδἑ ἄαιβ Ιπιβείωίο αἱ 6ογγἱδροπάέπμσα «4γε]εοζοφίσα πιεί 
1956 (ἃ Ῥαρβος ὮΥ ἩΗοπποαπ). Ἴμο οοοαραπίΒ οἵ {]οξο γεσεη{ΘΙγ ακοαναἰοᾶ 
οοἰαπισαγία ασαϊπ ἃγ6 α)ηιοβῦ α] {γοοάπιεπ ΟΥ̓ βἶανοβ οἵ [ὴ6 ΘΙΩΡΟΓΟΥ5. ΤῊΘ 
{Υ6(ΘΠΟΥ οὗ ἴλθ παπιο ΤΊ, Οἰαιάΐας βασσοβύδ ἃ ἀαΐο ποὺ οατ]οΥ απά πού 
Ώπο] Ἰαΐοῦ {Παη ιο 5εοοπᾷ απᾶ {οατό 08415: απ {ῃ15 ἁαπίο 18 οοπΏγπιοά 
ὮΥ ὑπ6 πεπ{ῖοη οὗ οὔμου ΤΙΟΠΙΌΘΥ5 οἵ ο Ἱπιροτίαὶ ΓΒΔ αὖ ἐπὶ πιο, α5 
Μοββα]πα, Οοίανία, Αοτρρίμα, Ώτιαβας, οἷο. Τμοιρδῃ Ἰοτο απἀ ἔλοτο ἃ 
ΏΒΙΠΟ ροἱπίς ἴο ἃ Ἰαῦθι" 6ΠΙΡΟΥΟΣ, ἴμθ σγοαῦ π]α]ογΙ67 πιαδύ Ὀο αξβίσποά 0ο {0 
τοῖσπ οἳ Άετο ΟΥ̓ Π15 Ἱπιπιθάϊαίο ΡΓΕάΘΟΘΕΞΟΥΒ απᾶ 51ΟΟΘΞΡΟΤΒ, απά υμαβ {πο 
ῬΘΙΒΟῚΒ {ο ΊΊΙΟΠΙ ὑπ 60 το[ογ Ἡ6ΓΘ᾽ ΠΙΟΒΕΙΥ οοπίοπιροτατίο8 οὗ δὲ Ῥαπ]. Β6- 
514 65 ὕΠ656 5ΡρεοῖαΙ βοαγσθϱ5 οὗ ΙΠΙΟΥΠΙΡΙΟΗ, ἃ γαδῦ ΠΠΙΡΟΥ οἳ 1βο]αΐζεά ἴηβογιρ- 
6ης το]αθίησ {ο {ιο βογγαπ{β απἀ ἀεροπάςπίβ οὗ Πο 6ΠΙΡΟΓΟΓΒ Ἠαγο Ῥοθει 
ἀἱδοοτογοά {ποια 6ἱπιθ 6ο 0π1θ, απά υπ] ο {ουιπά ἴῃ ὑπ 6 ρεπογα] οο]]εσίῖοβ 
οἱ Μυταίοτί, ἀταΐετ, ΟΥ̓], δα οὐμοίβ. ΒΥ ]μοβο Ίηθαη5 πο ορύαίῃπ 8οπιο 
Ἰηβ]σ]ιὸ 1Π{ο Π6 ἨΦΙΠ65 απᾶ ο/ῇοςθς οὗ {πο “Βουβθῃοϊα οἵ 0σ9βατ) αὖ ὑπ6 ἀαΐα 
ΥΊΘΏ {ιο οχρΓθΒΦΙΟΠ πας αδεά ἴῃ ιο Πρίδί]ο ῦο ἴμο ΡΗΠρρίαης, 

Τήςξ οὗ Το {ο]]οπίησ δὲ ππΙ]] σῖνο 5οπ1θ Ἰάθεα οὗ πο παπηροτ απά τατῖοίγ οὗ 

οβΊοες {απ Ῥ]ασος το 1ο «ἆοπιας Απσιδία) Ιπο]αάςθά: «ρα άασοσαδ ΡΙσΤοΓΙΠ, ἆκ- 
η λος Ροηβδαῦοχ ταὐίοπῖς Ῥεϊναίσς, εχασίου ὑπΙραύογαπι, Ῥγοδροβίθας γε]ατίογαπ], ΡΓο- 
ον οπταίογ ργσιδαίοτανα, ργοβροδίέας απτὶ εβοασῇ1, Ῥτοσπταδος Ῥαλποί, 1] 

Πογίοταπα, οἵο.; ἃ Ἱαρίάϊοίπῖς, ἃ ρεπᾶϊοο οσἁτῖ, ἃ {ΙΘΗ 8, ἃ οΟΠΙΠΠΘΕΗΜΑΤ1ἱ5 
ϱαποχΠ1, ἃ Υοδίθ τορῖα, α οπγα οαὔε]σ», αὉ αγσοπύο Ῥοΐοτίο, ἃ βαρε]]οσύῦ]ε 
οαβίγοηΒ!, ἃ Υορίο {οτοηβὶ, ἃ. 11061115, ἃ δύ 118, ας ορὶδύιβ, ἃ ταβοπῖρας, ἃ 
Ῥιρμούμοασα, Παὔῖτπα ΑΡροιπϊς, ἃ ὈΙΠούθου ἄγεροα Γαἰαζίπα, οἵο.; Δ  ὑθούαϑ, 
{αὐο]]αγίας, οαβίο]]ατίας, οίγατσας, οοπ]αίαςδ, ἀἰσίαγομαβ, ποπιεπο]αίου, 

ἰοβδοτατίηβ, ἀοθβίσπαίοτ, γἱσανῖαδ, βγηωρλοπίασαδ, πωαβίοαγίας, Ῥεάϊβδεαπι», 
]εοίσατία», «οσα, αγσοηίατίας, απίος, οπΙου]ανία», ὑπίομπασίας, οββίασία», 
οΓΠΑ{ΟΥ, ποίου, οἵο,; θοπβαῖς, εαγοϊπαϊτίσ, οὈβίείτίς, οἱο ΤῊΪΒ Υετγ Ἱπι- 
Ρον{αοῦ δῦ βαρσοςί5 ἃ πηπαίο αρα Ινϊδίοπ οἵ οβ1ᾳθ. Παπ πο βπᾶ 5εγεγα] 
ἀῑκδίποῦ {απούῖοΏ8 {η ἐλο οἶπσ]ο ἀερατύπιοπό οὗ ὑπ6 γ/αγάτορο ΟΥ {ιο Ρ]αίθ- 

τς οθςῖ, θη ΘΥΕΗ ὑΠ6 “ὑαβύουβ᾽ ἔουπα ἃ βεραχα{θ οἶαδς οὗ βϑυυδηῦβ ππάος {οί 
Βοατίησ { οπη οἨίοξ, ἴπο πια] 46 απ τα] ΟΡ] οἰ πας οχλ Ια [ογρ]ά τπι8 {ο 5Ρο- 
ΟἹ {1ο τού οπ]αίο οπ {π6 οχαοῦ οβΐοο οὐ ταπῖς πο] πιαγ Ἠαγο Ῥθδεη Πε]ά Ὦγ ὑπαρο ἔγίθπ 5 
εὐ πῶ ᾶ οὗ ΡΕ Ραυ]. Τιουβῦοξ 81] ατα πο ὁποουσαρθα {ο αξδβπιθ ὑΠαῦ {Π6Υ Ὑγ ΓΘ ῬΘΙ 595 Η [ 

απ]. Ε ορ) ἢ : 
οἵ σοαῦ ἱπῆποποθ οὐ ἀῑδθησιήκ]οά τὰκ. Αὖ ἴλο βαππο ἶπιο {ο οοπποχίοῦη 
απ] Ορρβαν”ς Ποιςο]ιο]ά ἀοαυί]οββ 5εοιγθοά θυ {ο ιο Ἰοποςύ ργαᾶες οἱ 
5]. 065 απᾶ {γοοᾶπισον 5αὈδαπθία] ὑποασ] απάθῄπεά Ῥηϊγί]οσθος απά Ἱπιπχαπ]- 
0198, απά οοπ{ογτοᾷ ο) {οι ἃ ορΓ(αίη βοοῖα] ἱπιροτύαποο αηοπς ὑπ ῖν δατια]», 

ολ.” 



ΕΡΙΡΤΙΣ το ΤῊΝ ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΗ͂. {3 

Νο πιαᾶο Όμεπι γα]αο Ό]οίν Ροβίὐοη]. ἩἨεποο Ἰθ ἨιαΥ αοοοιηῦ {0Υ {110 
βογαρι]ος8 οαγο ΜΙ ΒΟ απ οὗοθ ἴῃ ἴμο Πομβδο]ο]ά, Ποποετας Ἠ]θαΠ, 18 
αἱαγ8 τουογάεᾶ οἳ. πιοπιιηεη{α] ΙΠβογΙρύΙοηδ. Αὖ πο ὑἴπιο πΊον δύ Τατ] 
ντοίο, Όιο ἹπΠασποϱ οὗ {ο ΘΠΙΡΘΤΟΙ8 8]αγ6ε5 απά ἀορεπάσοηίδ πα ἃρουῦ 
τ δ θα 108 οππαχ. Τ]ο τείσηρ οὗ Οἰαπάϊαξ απά Ἀογο Ἠαγο Ὀθθὴ ἀἆθβογ]ροά 
38 0ο δα Μτιγηα]α, οἳ [86 ἱπιρενία] [οεάνηςι”. 

Νου, 171 81 τ]σ]έ ἴῃ βαρροβίης ὑλαί ο Ἐρίδί]ο {ο ιο Ἐ]ηΠρρίαης 88 Μοτημοτβ 
πγϊθθοη 5οοη οἴου δῦ Ῥατ]” αττνα] ἴῃ ἴ]ο πιοὔτορο]ίΒ, Ὁ του] 86οπι {ο οὗ {Π9 

(οἱ1ουν ἐἶλαῦ ἔἶιο ποτα γ5 οὔ 005418 Ἰιουβο]ιο]ᾷ γιο Βοηΐ {ιούς Βα! αὐδίήοη8 {ο βοαξοποιά ολ. : : : ΡΤο- 
ΕλΗΗΡρΙ εγο θαυ] οι 6ΟΗΥΕΣ{5, 1ο ἅ14 ποὺ {ιογο[οτο οὐγθ {Π| 11 ἸΚποπ]οάφο οὗ γαδ1γ εαχ]γ 
ἴμο Οοβρ6ὶ ἰο δύ. Ῥαὺ] 5. Ῥτοασλίης. 1π..Βοπιοῦ, Ὁπάου αἩγ οἰγοιπιθίαηοθϐ οοπγεγίβ. 
0.18 δαρροβίδίοη Ῥε5ύ εκρ]αίἩ5 ὑπ Ιποϊάοηίαἱ ομαχαοῦεγ οἱ Όλο α]αδίοη. ἘῸΥ 
Βὲ Ῥαπ] ουτίοιε]γ αβδαπηος ὑμπαΐ ΠῚ5 «ἰδίαπί οογγοεροπάσηῦς ΊΚΠΟΥ 811 αροαῦ 
{89 Ῥογβοης {μα τοίοιγοᾶ ἴο. 15ο, πθ 816 ]εἆ {ο ]οο]ς {ος λοπα ἴῃ {16 Ίοης 
᾿δὺ οἵ παπι6Β μα]αίθᾶ Ὦγ 0 Ρατ] 5οπ1θ 61γεῬ Τ6αΤ5 Ῥοίογο ἴῃ πο Ηρὶβί]ο {ο 
Όλο ΟΠΙΔΗΡ. 

Νου 18 πεγο ΠΥ Ῥτίου Ἱππργοβθαβ]Ηϐψ ἴῃ {1118 βαρροβΙίοη. ΤῊΘ οατ]οςύ Τογοίσηθγβ 
εουγοτίς ἴῃ Ἠνοιπο πγου]ά παιτα]Ιγ Ῥο ἄτανπ {γοπα ἴ]ιο ϱἼαβδος οὗ {ογθίσποΓβ Ὠδσηεά 11 
µο]ουγηίησ οΥ Ῥογπιαποπ{]γ τοβίἀοιῦ {λογο", ἄγοεΚΒ, Βγτίαης, ἃ Πα οδροςία]]γ Ἐν. 
«968. ΑοοοταἴπσΙγ οπθ Οἱ {πο ῬΟΥΒΟῺΒ {πιβ βα]αζες 15 ἀθβετίρεά ἃ8 ἃ “ἢγβύ- {ο Έοπιο 
τι οἳ Αδία”δ, Ααπια απᾶ Ῥτϊποῖ]]α 8150, πΠο ΓΘ ποπθίοποᾶ ἴῃ {18 190, 
ΑΡΡεαΥ τοεβἰἀϊποσ αὖ οπθ πο αὐ Οὐ πῃ, αὖ απούΠογ αἵ Ἐρ]οδαςδ, ΟΕ βετοετα] 
οὔμθι» ασαίη δῦ Ῥατ] ΒΡΘα ΚΒ ἃ5. Ῥογσοπα] αοφπαἰπίαπσθς, ὑλοιρ] Το Παά ποὺ 
88 γεῦ γιβ](οᾷ Ίοππθ, ΟΕ ἴθρο Ματγ Ώεαιβ ἃ 96 15} παπιθ7, απᾶ οἴμοεγα 
ΝεδἰἀθΒ Ρ]αϊπΙγ Ώε]οπσοᾶ {ο ο 5απ1θ γασςς, 6λοισ] 0]οῖν ΠαΠΙ65 ἆο ποῦ 
ἀἰγεοῦ]γ Ῥγου]αϊπα ἐπαῖν οπἱσῖη. Νον,͵ ὑπουρῖι ἄΓθςΚ5 απά ΟτΙεηία]ς {οσηιοὰ 
ϱ, ΠΙΗΠΘΤΟΙΒ απᾶ δοῦν Ῥοτίίοι οἵ ο ϱ6πογα] Ῥορα]αθίοη οὗ ΒΟοΠ1θ, 10 18 
ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ αὈοπύ πο Ῥα]ασο πα ἴπο οοατύ ὑμαῦὺ 0λπεῖγ ΠάΠΙΡΕΤΒ απά Ἱη- 
ΏιοποῬ πεγο 6103, ΗΙδίου} τευθα]β ποῦ αὐ  Κ8 οπΙγ, οὗ π]ιοπα πο ΤΟΙΗΑΠΒ απᾶ {οππὰ 
ποτο α ἢ 06 1658 Ππίο]εγαπί, Όαί Βγτίαη5, Βαπιαίζαης, ΕΠΗ βΕπθἙ 15, απά οὐ, ών, 186 

1 ῬΙΊη. Ν, Η. χα, 5 «Ματοσ]ϊ Δ 5οΥ- 
»1πΙ ἩῬοτίας 564 4] 56 Ῥοΐεπ{ί «8158 
Οαρβατῖς Προτίῖς αἀορίαςςεῖ, Η]5ύ. Λιρ. 
Ρεγίίπαας 8 “ ΠρααΙαΙ Ῥτοίοτεα ἀοιπῖ- 
η] 605 αἴ 56 οχ Ῥτϊταβϊς ἀοπαίρας ἴπ 
απ].τω οοπ{η]θγαη{. 

3 99ο Ἐτιεδ]ᾶπάςει ῥὁδἱσπφοδο]ιίο]ιέε 
Τοπιβ τ. ῬΌ. 65, 68 (θα, 2). Τὴ ἴμο 2πᾷ 
ολαρίοτ οὐ {815 νοτ]ς πιποἩ Ἱπηροτίαπῦ 
1π{οτπια{Ιοη τοβρεοίἶπσ 86 οουτί οἳ ο 
ε811Υ 65818 18 οο]]θσίοά απᾶ ατταηρεᾶ, 
Τηρθτοίετθηςθ5 1η {πο]αβί ποίθαχο ἐδ ΚΘ 
«πθπςρ (ρ. 62). 

ὃ 960 4ὔογε, Ρ). 19, 22. 
4 Ῥεηοοι (αυ. Ποῖυ. Οοη8. 6) ΞΥΕ οὗ 

{9 Ῥορι]αίίοπ οὗ Ὥοπιο αὖ {15 {πης, 
“906 1βΐον οπΊηΠ68 δα Ποταθη οἰίατί οὐ 
αππᾶθ ἆοπιο ᾳπϊδαιθ 516 ᾳπῶτο: Ὑἱ 6 015 
1ΠΑΊΟΤΕΠΙ Ρρατίεπι 688ο ΑΒ ΓΘ] 11οὐ 15 ΒΘ 1 τι5 
εις ὙΘ ΠΟΥ] {η πΙαχΙΠΠΑΙΩ απἱάθτη οὐ ρα]- 
ολιθυτΙταρσι ΥΡθΤΗ, ΠῚ {8ταθΙ 6ΠΒΠΙ.᾽ 

ὅ Ῥοτα. ΧΥΪ. 5 (υπο οοιτοοῦ τοαάΙπρ). 
6 Αοΐς αν]. 2, 18, 36, 1 001. χγ. 

10. 
᾿ Ἔοπι, χυὶ. 6. ῬτοβραβΙγ 96 15}, 

{ποπσἩ ποὺ οθτ{αΙη]γ, ἴου {86 ἔοσπη 15 
Ἰηαἀθοϊθῖγθυ Τὴ Ὀοϑὺ μ85 τϑαᾶὰ Μα- 
ρίαν (ποῦ Μαριάμ), απᾶ 'Ματία) 15. ἃ 
ροοᾶ Τιαὐὔϊῃ ηβΙηΘ 8150. 

8 χγὶ, 7, το, ἴΠοβθ πΊοπι ού Ῥαπ] 
68115 Ηἷἰβ «Κίπαπαςη᾽ (οοπηΡ. ἰχ. 2). 

9 566 ΡΟΥΘ, Ῥ. 14, απᾶ οοπαρ. 68Ρ6- 
οἶα]]γ ΕὙΪΘαΙ ΠΟΥ 1. Ρ. 6ο 56. 

10 Π8115 ἃ Βαπιατίίαη ἀποὺ ΤΊΡ6- 
τίπ5 ({ο5εορΏ. «ἀπέ. αν]. 6. 4), απᾶ Δ- 
Ῥ61165 δὴ Αεοα]οπΙζθ ππάεχ Οαἱπβ (560 
Ῥε]οῦν, Ῥ. 174), 11] ΒΘΙΥΘ 85 ΕΧ8ΙΠΡΙΘΡΒ 
οὗ {Π656 {ντο ΤΏ ΠΟΥ Τ8ΦΘΒ. Βγτίαης δηα 
1618 ὙΘΥΥ͂ οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 1056 ἴο Ῥοποτ αὖ 
οοατζ. ΤΠο9 «859 οὗ {86 96 15}} αοἴογ 
ΑΠίατας πιοηοπθᾶ α,οτο (ρ. 6) 111π5- 
ὑγαίος έμμο Ιπῄαεησθ οὗ {Π|15 ]α{{ογροοΡ]ο, 
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1ηΠ{6ΥρηΏ06, 

ΑπιρΙα8, 

Ὀσραπηππβ, 

ΒίςἨΣΑ. 

ΑΡε]]6Β. 

ἨΠοιβοε]πο]ᾶ 

ἘΡΙΡΤΙΗΕ Το ΤΗΝ ΡΗΠΗΡΕΙΑΝΡ, 

Πο]άϊπο Ρ]αοο» οὗ {πῄασπορ αροιό {116 ΘΙΏΡΘΓΟΥΒ αὖ {115 μπας. Απά, ΤΟΥ ΕΥΕΥ 
Οὐδ᾽ ΠΟ βαοσοοάθά ἴῃ αἰαϊπίησ ἰο αἰβυμπούίομ, {ῃογ6 πηςδῦ Ώανο σοι 1θηβ 

απά Ἱαπάνγοάς οἱ ΟτΙοπία]5 αΌοαῦ ὑῃ6 οοιγῦ γῆ 0 ΠεΥοΥ οπηοσραά {γοπι οὐδοιιγΙ{γ. 
ΒΟΥ, ἱπάεροπᾶάσπῦ]γ οἳ οὔμαευ οα11865, ὑΠ6 βασοθϑθ οὗ ο {ον ποιά ταν 
αγουΏπά οτι ογον 8 οὗ ἐ]ιαῖν {ο]1οπγ-οοαΏῦτγπηΘη. Της ο Ἱοταδε]ο]ᾶ οὗ ὑΠ 6 

Ορ6βαγ5 ποι]ά 5αρρΙγ ἵπ {ο στεαίοξδύ αραπάαηςθ {πθ πιαθεγία] ἔγοπι 10 ἢ 
{6 οοπΥθΥΡίΟΠΑΒ πηθπθίοπας ἵπ {πο Ερίδέ]θ 0ο πο οι η8 πγοι]ά ΡτοΡαΡΙΥ Ὀο 
τοαρῃῦ, 

Εοἰογίησ (15. οἶπο, 16 ΤΥ 6 αδοία] {ο οουςα]6 ἴπο Ιπδοϊρίοης ση ἢ 
ἃ Υί6υ’ {ο αβοθγαἰπῖηπσ π]αύῃεν πο Ἱπ[ογπιαζίοη {πεπορ ἀετινεά {11γοΥ/8 ΑΠΥ 
αἀάϊδοπα] 1σ]ιῦ οπ ὑπ6 δας]θοί. Απᾶ ἴον υπ ΡΙΤΥΡΟΡΟ 1 588}} ἔθ ἴῃ οτάοτ 
{086 ὩΒΠ165 ἴῃ ο βα]αίαίίοηπ8 οὗ ὑπ6 Πρϊδθ ο {πο Ἠοπιαπβ γη]οὶ ρἶνο 
Ῥγοηιίςο οἱ γΙε]άΐπς ἃ τ Βα}. 

1. ΛΜΡΙΙΑΒ 15 ἃ οοπἰτασῖοη οὗ Απιρμαίτις, 1 Ο ἢ 15 τουςᾶ Ἱπ 80Π1Θ οὗ {16 
Ῥορῦ οορίθΒ. «Α. οοΙΗΠΙΟΠ ὨΔῺ1Θ ἴῃ 1056], 15 ΟΟΟΌΥΒ. 5οΥογα] {1168 1Π 6ΟΠΏΘΧΙΟΗ 
ἢ} πο Ἱπροτία] Πουβο]ιο]ά. Τηπ8 ΑΜΡΙΙΑΣΟΒ. ΠΠΙΑΗΙ. ΑΠΑΌΡΤΟΒ . ΠΙΒΕΕΠΙ. 
ΒΕΠ. ΥΙΠΙΙΟΌΡ (αταῦ. Ρ. 62. 1ο). 9 πιεεῦ τὶ 1ὖ 4150 αὐζασ]ιθά {ο ὑπ 6 παπ]θς 
“ἢ, ΟΙααδ{αβ’ (Ματαῦ. Ρ. 1249, 14, ΟΟΠ1Ρ. Ρ. 1150. 7). Ασαϊπ ὕνγο Ρ6ΥΒΟΠ8Β Ῥθδαί- 
1ης {πο ΠαΠΙΘ ἃ. 6 πιοηὔίοπος ἴῃ μο Ἱηδοπ]ρῦίοης οἳ οοἰαπηρατία βρεοία]]γ α)- 
Ῥτορηίαίοά {ο 1ο Ἰουβο]ιο]ά (4560. αἱ 4γεβ. κι. Ῥρ. 359, 374). Αὖ ἃ Ιαΐες 
ἀαΐο πο τοιὰ οἵ οπθ Απιρημαίις, ἃ {Γοθάπιαη οἵ Παάτίαη (αταῦ, Ῥ. 591. 10). 

2. Τ]ο ηαπιθ Ὀπβανῦς 185. εαιια]1γ ΘΟ Π0η Ισ Απιρηαμας, απά ἴῃ {λμο 
{ο]]οπίης ΙπβογΙρ6Ιοη8 ἀθβίσηαίθς ΙΠΕΠΙΏ6ΥΕ οἱ {πα Ἰουβε]ιο]ά: ΤΊ. ΟΠΑΤΡΙ. 
ΌΒΡΒΑΝΙ. ΞΕΕ.. ΜΕΝΒΟΕΙΦ. ΑΕΡΙΕΙΟΙΟΠΟΜ (Ματαῦ. Ρ. 924. 8): Ο6μΑΌΡΙΑΒ. ΡΗΙ- 
ΤΒΤΙ. Αύα. 1. ΙΙΒΕΕΤΑΕΒ. ΗΕΝΕΗΡΙ. ΤΠΒΑΝΟΡΒ. ἘΠ᾿. 80805 . ΕΒΑΤΗΕΕΡ .ΒΟΠΟΠΙ. 
ΡΠΕΞΙΜΑΙ (Μαγαῦ. Ῥ. 996. 5): ΌΠΡΑΝΌΒ.ΙΣΡΕΡ. Αα. 1. ΡΙΡΡΗΝΡ. ΙΝΜΌΝΙΒ. 

ῬΑΙ͂. ΗΡΕΜΑΣ. ΕΒΑΤΗΙ. οἷο. (Μαγαῦ. 920. 1): π΄. ΕΗΑΥΙΟΒ. Αἴα. 118. ὕ88Δ- 
κΌΒ (αταῦ. Ρ. 589. 1ο). ΛοοοτάϊπβΙγ ἴπο παπιο Ο. ο υπ Ότραπας ἶ5 {ουπά 
ΠΠΟΥΘ Όλαη οπςσθ (αταῦ. Ῥ. 574. 1, Ῥ. 981, 3). ΟἹ 8 ΙΠΞοΙΡΟΙΟἨΏ Α.Ρ. 115, 

ὍὌτδραπαφ απά Απιρηαίαιδ οεοΙΓ ποχῦ {ο οαεὮ οἶ]μεν ἴῃ ἃ δέ οὗ Πωρετίαὶ 
{γοσάπποπ οοηποοίοά μι {ο παϊπὺ (ανα Ρ. 1ο7ο. 1). 

3. ΤΠ6 ποχῦ ΠΑΙΙΘ ΒΤΑΟΠΣΑ 16 οοπιραταδΙγοΙγ Τ3Υο. Ὑαῦ δὖ Ἰεαξεύ οηθ 
Ώ6ΥΒΟΠ 80 οα]]οὰ Πο]ά απ Ἱπροτίαπῦ οβ]ορ ἴῃ ἴμο Ποιδε]ο]ά πθαχ {86 πιο 
πλου δὲ Ῥααὶ Ἱτοῖθ: ΒΤΑΟΒΠΣΒ. ΜΑΠΟΒΙΙΙΑΕ. ΜΕΡΙΟΌΒ, ΊΥΙΙΟ8Θ ηΦΊΙΘ Ο001ΥΒ 
ΟΠ ὑπ 54116 ΠιοπιιπιθΏπό ΙΔ οἩ9 ΤΊ. οῦ1108. ΕΙΡΗΕΡΒ (Ποεπζοπ ἵη {86 718116. αὲ 

ΟοΥγΐϑρ. 4ο)ιοο. 1956, ὮῬ. 15, πο. 44). Αφβαϊη ἵπ αποΐῦιος Ιηβοτίροη, 
ΠΊΟΥΘ οἳθ Φίαο]ιγς 15. πιοπβίοποᾶ, ἅμα ΠΟΥ Π6 ηαΠΙΟΒ οἳ Ἠῖδ τε]αίίοΠ, 
“π]1ὰ8, ο” αία, Οἰααᾶ]α, 419 8150 σἶτοη, νο ΠΙΑΥ 8419]Υ ἸΏ ΘΙ 8ΟΠ1Θ οθηηθΣΙΟΠ 
ψηθ]ι ὑπ6 οουχὺ (Αγαῦ. Ρ. 68ο. 1). Οοπιρατο αἱδο ταῦ. ρ. 597. 2 

4. ΔΡΕΙΙΙΕΡ αδΔΙΗ 18 ἃ ἨΙΩΘ Ῥε]οπσίης ύο {πο Ἱπιρογία] Ποαδε]λο]ά, Τὸ 
νὰ Ώογπο {οΥ Ἰπβδίαπορ Ὦτ ἃ ἴδιοι ἰτασῖο ϑούου, ἃ παύϊνϑ οἵ ΑβοαΙοη, π]ο αὖ 
οπθ ὑΐῃ16 βύοοῦ πὶρῇ ἵπ πο {ανοιν οἵ ὑμ6 «πΠΊἸρογος Οαἶπς, δηα 185 ἀθβου θα 
5 ἱπ]ιοτίίίης αι παύϊο 8] απ Ώρα ΕΥ {ο πο 9οπ5 (ΓἨΙ]ο ερ. αὐ αἱ. ρ. 576; 
566 Ετἰοά]άπάσυ αο1έίεπιΦεδο]. Πέοπιδ 1. Ὁ. 989). Όπο 6. ΑΡΕΙΜΙΕΡ ασαῖῃ 18 

ιηθη]οηθά 458 ἃ ΠΟΙ͂ΟΙ οἱ ἐλο Πουφε]ιο]ά (Οτε]]. 2892) απᾶ ὑπ παπηθ ΤΊ. 
ΟμΑΌΡΙΟ8 ΑΡΒΙΤΙΑ Ο6ΟΥΒ ἵπ απ Ιηδοϊρύίοη οἵ {ο αρο οὗ Ὑεβραδίαν (αταῦ. 
Ῥ. 249). 

5. Απιρτοβύισς βιγποιεᾶ {Π6 ΤοιΏςος, ἃ σγδηάβοη οὗ Ηογοά {ιο ἄτοαί, 

πας εἀποδίοά ἵπ {ο πιθίγορο]ϊ5, ἑοσεί]εν αὶ ΠΒ Ῥτοίλοις Αρτρρα πὰ 
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Ἠοτοᾶ. Πι]ο Πϊ5 ὤπο Ὀτοί]ιθτβ Ῥοσαππο πας, {Π6 9Π9 οὗ ὁάσρα, {Π6 οὔΠαεχ οὗ Ατὶςίο- 
οὗ Οµα]οῖς, Ατὶκζορα]αβ Ιήπιβο] πο Ἠΐς ἆαγβ ἵπ ἃ Ῥγϊναίο δίαξίοη, απᾶ ας 10 Ῥα1ᾳ8, 
ΑΡΡΘαΙΒ, ἵπ ἨΟΠΙθ (9 0560}. “οἰ. «Γμᾶ. Π. τι. ϐ). πο ἆαίο οἵ 5 ἀθαίῃ 18 
ππορτίαίη, Ὀαῦ Ὦο πας 501}} Πνίησ ἴῃ {πο ΥοαΥ 45 (4πιΐφ. κκ. 1. 2). Τὴ 
οππρογου Οἰαπαάῖας, της αὖ 118 πια, Βρ θα ΚΒ οὗ Απγβίορα]ας ἃ5 οπθθγίαίη- 
ἵπσ χηοδῦ ἀπ] απᾶ ΓγιοπάΙγ βεπ]πιεπίς (οπαγάς ήπαβα]Ε, Ὑ ΒΘη {6 βΊανοῬ 
οὗ ἃ Ἡοιδαε]μο]ά ραδβαᾶ Ιπύο {πο Ἰαπάβ οἵ ἃ ΠΟῪ ΠΙαΒί6Υ, Ὦγ οδββίοπ ΟΥ Ιπῃθ- 
γἸίαποο ΟΥ οοπΠβοαΘΙοΏ, ὕΠαγ οοπὐ]ηαεᾶ {ο Ὦο ἀοδίσπαίεᾶ ὮΥ ἴῑιο παπιθ οὗ 
ὑ]αῖγ {ογπηςΥ Ῥτορτίεῦον. Τ1ά8 ἃ βΊαγο Ίοπι {Πθ 6ΠΙΡΟΤοΟΥ Ἠαᾶ Ἱππογ]εοᾶ Ὦγ 
έμο ση] οἵ ο (α]αζίαη Κίηρ Απιγηίας 15 ἀθβοτ]ροᾶ 5 Ο6ΑΕΒΘΑΕΙΒ. ΒΕΝΒ.. 
ΑΜΥΝΠΤΙΑΝΟΣ (αταῦ. Ρ. 577. 5). Τη {ῃ6 5816 ΨΔΥ ἴῃ ιο Ἱπιρογία] Ποπβο]ο]ά 
πο που πι ἸΜοροεπαδίαπϊ, Αστιρρίαπϊ, (εγηιαποϊαπϊ, οἵς,, Ὑ]ογο ἴῃ ]κο 
ΏΙΑΏΠΘΥ {ἢ 6 ΠΔ 165 Ῥ{θβογνθ ἴ]ο ΙΙΘΠΙΟΥΥ οἱ {Πεῖν ΘΑΥ ΘΙ πιαβίθγβ], Νου 16 
Β6Θ6Π15 πού Ιπιργοβαῦ]ς, οοηβ]άετίης ὑπ 6 Ιπῆπηαίο γο]αίΙοης Ῥούποσι Οἰαπάίας 
απά Απίκίοῦα]ας, ἰμαῦ αὖ ἴπο ἀεαῦ]ι οἵ ιο Ἰαΐζον 15 βογγαπ{β, π]ιο]]γ ΟΥ̓ ἵπ 
ρατῦ, ϱποι]ά Ῥο ἐταπείεγτοᾶ {ο πο ρα]ασθ. 1ΙΠ ὑ}}18 οἈβο ἴμεγ ποι]ά Ὦο 46- 
εἰσηαίοά γὶδίουιζίαπιῖ, {ον πλ]ο] 1 5αρροβο δῦ Ῥδὰ}}5 οἱ ἐκ τών ᾿Αριστοβού- 
λου {ο Ὀο απ οφ πἱνα]επύ. 10 18 αὖ Ἰοαδῦ ποῦ απ οὐγίοις Ῥ]χαδο απᾶ ἀοππαπάς 
εχρ]απαθίοη. Απά, 48 ὑπο Ποιβδομο]ά οὗ Ατίρίοθα]ας του] παζαγα]]γ Ὦο 
οοπιροβδθἆ ἴῃ ἃ Ίαγσο ΠιραβΙΤΟ οἳ «68, ἴπο 4οβροΙ ποα]ά {Π6 πιογο θαβ!]γ 
Ῥο Ιπίχοάισθᾶ {ο ὑμῖν πούϊοθ ΜΟοΓΘοΥος ἰᾧ 18 ποτ οὐβοτνίησ ια α[ίου 
Βα] αὐϊηρ᾽ ίΠεπι οὗ ἴπο Ποιβομο]ά οὗ Απρδίορα]αδ δὺ Ῥαα] ἱππιοςΙαξοΙγ 
ΒΙΠΡ165 οὔ οπο ΒΟ πο ἀθβίσηαῦες 15 ΚΙΠΑΠΙάΗ, 1.6. Ἠ] {ε]]ουγ-οοαπτγηιαη, 
ΑΠ ΊΊΙΟΒΘ πη ἨΕΠΟΡΙΟΝ πο ᾿λϊρηῦ οχροεῦ 0ο Ππὰ αΠΠοΟΠσ ὑ]ο βΙαΥθ5 ΟΥ̓ 
{γεεάπιεπ οἵ ἃ ἀἰδησαϊειησά τηθ ον οὗ ιο Ἡετοάϊαη {απ]γ. ΤῊ 5 Ιπίαυ- 
Ῥτοία{1οἩ οὗ ο εκρΓΘΒΒΙΟΠ τοὺς ἐκ τῶν ᾿Αριστοβούλου υγ], 1 ὑϊπῖς, θ6 6ο0η- 
Ηγπιεὰ Ὦγ ἴμο βα]αζαῦίοη ὙγΙο ΓὉ]]υνν8. 

6. ἘῸΓ ἱππαθάϊαζο]γ αἴθοιν δύ Ῥαπ] τι865 {Π|6 5816 ΓΟΥΠΙ οἱ οχ)γθβδίοη ἰη Ἡοτβο]ο]ᾶ 
αΏοα]είπς οἳ ἐ]ιο Ποιβο]ιο]ᾶ οἵ ΝΑπΟΙΒΡύ8. ΤῊΘ παπιο Ναγοίθεις {πάροά 15 οἱ ΝΔτοίδ- 
ΟΟΠΊΠΊΟΠ 6ποισἩ, απᾶά Ίο πιθοῦ τὺ 10 βοτεγα] 0ἱπιοῦ γηθγο ἃ 6ΟΠΠΘΣΧΙΟΠ ης 
τ ἢ Όλο Ἱουδελο]ά 566 Π15 Ῥτοραρίο, 6.5. ΤΙ. Οἰαπάΐας Ναγοίββιιβ (Μιταί, 
Ῥ. 1325. 5, «ΟΠ1Ρ. Ῥ. 1452. 8), ΤΊ. οπής Νατοίβεις (Μαγαῦ. Ρ. 1362. 2, 4). 
Ῥαϊ Ἰογο, 38 ἴῃ {Π6 6159 οὗ ΑὙἱβύο θα] 8, Πο οΧΡΩΥΘΒΒΙΟΠ ΒΕΘΠ1Α {ο ροϊηῦ {ο ΒΟΠ1Θ 
{Π1οΙΒ Ῥοἵβοη οἳ ο παππθ, Απά πο ροπον{α] {γοεάπιαπ Ναγοίβει5, ΝΊιοβ8ο 
πγεα]ύἩ τας Ῥγογνοινρία] (αν. δαΐ. χὶν. 329), ΥΙΙΟ8Θ ἹπΠισπορ τ 10} Οἰαιά(αβ 

πα8 απΌοιπάθά, απά γιο Ῥοχο ἃ ομίοξ ραν ἵπ ἴμο Ἱηίπίσιος οἱ {1118 τείρη, 
910Π6Θ Βα 88.685. 18. οομά{δίοη. Ἠο πας ραῦ {ο ἀθαῦ] Ὦγ Ασηρρίηα ΒΊογΜ]γ 
ἴον {16 αοοθβδῖοη οὗ Νετο (Ταο. πι. κ. τ, Ὠϊου 0158. Ἰπ. 34), αθοαέ 
ὕΠγ66 ος {οαγ γθαΥ5 Ῥο[ογο ιο Ἠρίςί]ο {ο ο Ἠοπιαβ παδ τυ θη. ΑΒ 18 
υβς] ἴῃ ΒΟ) ο.868, Ἰΐς Ἰουβο]ιο]ά γγου]ά πιοβῦ Ργοβαδ]γ ρα ἱπίο ἔἶιο Πα πα 
Οὗ Όλο ΘΠΠΡΟΤΟΣ, 5.1} Ἠογγοτογ τεἰαἰπῖπο 6. ἨαΙηθ οἵ Ναγοίβθις. Α ΠΊΘΠΙ- 
Ῥου οὗ 19 Πουιβο]μο]ά αρρατοπΗΙγ 15 οοπιησπιογαξοά ἴῃ 4η οκἑαπέ Ιπδογίρθίοη, 
ΤΙ. ΟΗΑὉΡΙΟ .ΒΡ. Β' . ΝΑΠΟΙΡΒΙΑΝΟ (Μιταῦ. Ρ. 1150. 4; «6ΟΠΙΡ. Ρ. 902. 5) 

Ίμοβο Ναγοϊββίαμὶ Γ βαρροβθ {ο Ῥο ἀθβίσηαίοά Ὦγ δύ Ρα] οἱ ἐκ τῶν 
Ναρκίσσου. 

7. 1π ΤΕΥΡΠΙΙΝΑ απᾶ ΤΕΥΡΠΟΒΑ Ίο ΠΙαΥ τοσοσπηίδο Όνο βἰδίοι ος δὖ ΤπΥρμσπα 
Ιεαδύ ποθαχ τοἱαί]νας, {ου 10 τὰ πβαα] {ο ἀοδίσηαίθ ΠΟΠΙΡΟΥΒ οἱ {μο βαΠ1Θ 

1 969 Ερ]επιετί Ἐρίσταρ]ίσα τι. Ῥ. 20. 3 566 4Ροτε, Ρ. ιό, ποίβ 2. 
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απᾶ Τγ- 
γΠοβα8. 

Ἠπίπα, 

ἨετΙηρβ. 

ἘΓΟΥΤΉ8 5. 

Ῥαΐχοῦαβ. 

ΒΡΙΡΤΙΙΕ το ΤῊΝ ΡΗΠΗΡΡΙΑΝΕ, 

{ΗΙΥ Ὁ. ἀοιϊναίῖνος ο ἴμο βᾶη16 χοοῦ. ΤΊ παπιο ΤΎΥΡ θη, ὑιοισ] ποὺ 
ΟΟΠΊΠΙΟἨ, γγὰ8 {οαπᾶ ἴῃ πο ἱπιροτῖαὶ Ποπβο]ο]ά αὖ ου αροπύ πο ἐἶπιο ΤΉ ΘῈ 
οί Ρατ] συοῦύθ. Όπ απ Ιηδοπρύίοη ἴῃ {1ο οοἰαπ]ρατία ομΙεβγ αρρτοργαϊοα 
{ο πε ΘΠΙΡΕΓΟΓ3 Βουυδηΐβ νο τοαᾶ, Ρ. Μ. ΤΕΣΡΗΑΕΝΑΗΒ. ΥΔΙΕΕΙΑ. ΤΕΥΡΗΑΛΕ- 
ΝΑ . ΜΑΤΠΙ.Β.Μ.Ε. ΕΤ. ΥΑΙΕΒΙΟΒ. ΕὉΤΙΑΝΟΣ (466. αἱ 4γο)ιρο. Χτ. Ρ. 375); 
ΨΠογο ιο ἀϊγοοῦ οοπηθχίοη 10 ιο Πουβε]μο]ά ἵδ οδίαὈ]ίφ]οά Ὦ} ἃ ποϊσ]ι- 
Ρουσίηρ' 1Π8ΟΓΙΡΙΙΟἨ, Ρ. Μ, σΠΑΌΡΙΑΕ. ΑΌα . 118 ΝΒΈΒΙΡΙ. Μ. ΥΑΙΒΕΙΤΙΒ. Εἴ- 
ΤΙΛΝΒ (810). ΜΑΤΗΕΙ. ΟΑΕΙΒΒΙΜΑΕ (10. Ρ. 376). ἜΤ]ιο παπχος Καίζεγίις, Γαἰογία, 
ΥοΥΥ {γοφιθηῦ]γ οοογ ἵπ οοηπποχίοη θὰ Οἴσπιωσίιις, Οἰαιμαία, ιο ΤΟΥΤΩΘΥ 
Ναν]ης ἀοιρί]οβς Ῥοσπ Ἱπγοάποσςα Πππδο ἐπ 6 ἱπροτία] Ἱοαδεμο]ά ἐλτοισῃ πο 
ΘΙΏΡΙ 55. Μοβεα]ίπα, ἃ ἀαισΏίου οὗ Μ. Υα]αετίας Ἰήοβρα]αὶ, Τ]ο ουπιρίηαδίοτι 
οἱ ὕΠ686 {πο σοπύ]]ο ΠαΠΙΟΒ ἤχες {πο ἆαίο αρρτοχἰπιαίε]γσ. Αποΐιοι γαἱοτία 
Ίνγγρβαπα, ΙΓ 10 Ρο πού ὑΠ 6 βαπηο, 15 πλοπύ]οπθᾶ οἱβοιν]θγος ϱ. ΤΑΙΕΠΙΟ . 8Α- 

ΙΌΤΑΠΙ.Αύα. ΡΌΤΕΟΙΗΒ. ἘΠ᾿. 60ΜΙΒ. ΕΤ ΥΑΤΙΕΒΙΑΕ. ΤΕΙΕΠΝΑΕ . ΗΕΒΕΡΕΒ (τηῦ, 
Ῥ. 491. 2). πὸ παπ1θ οἵ οηθ Οἰαπᾶία ΈγγρΏσρπα 4150 18 Ργεδθυνος : Ο1ΑΤΡΙΑ 
ΤΒΥΡΗΛΕΝΑ.. ΕΒΟΙΤ . ΑΡΒΙΑΤΙΟΑΒ . ΕΠΙΑΣΕ . 501 (Ματαῦ. Ρ. 11 5ο, 3). 

ΤῊΘ παπ1θ ΈΤΥΥΡΗΟΒΑ 8150, Ισ οσσατΒ Τπογο {ΓθαπΘΠ{ΙΥ, 15 {οαπᾶ βετεναὶ 
{1η165 ἴῃ οοηποχίοη τ] Πο Ποπβε]λο]ά : ΑαΕΒΙΑΕ . ΤΕΥΡΗΟΒΑΒ . ΥΒΑΤΙΕΙΟΑΗ . 
ΗΙΥΙΟΒ . ΤΗΒΟΝΑ. . ΑΒ. ΒΡΙΡΒΤΌΙΙ8 . 4ΒΑΕΟ . ΒΟΒΙΒΑ.. Α. ΗΒ. ΡΟΝΤΙΕΙΟΑΙΙΒΟΒ. 
οΟΝαΩῦαΙ . ΒΑΝΟΤΙΕΒΙΜΑΒ . Β.Ρ.8.Μ. (αγαύ. ρ. 578. 6, οοπιῥ. ἵῬ. Ρ. 446. 6): 918. 
ΜΑΝΙΒΌΑΒ. 6Ό11ΑΒ . ΤΠΥΡΗΟΒΑΣ. Τὶ ΕΙΑΥΙΟΡ . ΓΟΕΤΟΝΑΠΠΡ. σονσσα! οἷο. (αταί, 
Ῥ. 796. 3, οοἵπΡ. Τρ. Ῥ. 1133. 1). Ίπ αποίλος ἸηβοπράοηἨ ασαίπ 1 18 {ουπᾶ 
οοπηθοίεά γι ο παπ]ο Ύα]ογίαβ: ΥΑΙΕΠΙ . ΡΕΙΜῚ. ΕΤ. ΟΝ . ΤΕΥΡΗΟΒΑΒ. 
νΙνΑ.. ΒΟ, (αταῦ. Ρ. 893. 2). 

8, Βτσευς [5 ἃ νου ογάΙπασΥ ἨαΠΠ6, απά ποῦ] ποὺ Ἠατο οἰαίπιοᾶ ποῦδῖος 
Ἠσγο Βαῦ {οΥ 105 ΟΟΟΌΤΥΘΠΟΘ ἴῃ 916 οὗ πο (08ρο6Ι18. ὮΤ]οχθ ΒοοἩΒ ΤΟ ΓΘΑΡΟΠ 
{ο ἆοαδέ ὑπ6 ἐταάΙοπ ὑπαὺ δὲ Ματς υγτοίθ ο5ρεοῖα]]γ {ογ ιο ΒοιπαἨς; απᾶ, 
1{ 50, 10 15. σου ἢ τοπιατ]ίησ {Παῦ ο αἶοπθ οἵ πο οναπσε]ςδίς ἆθβογῖρερ ΒΙΠΙΟΠ 
οἵ Ογτεπο, α5 “ὑπο αύμου οὗ ΛΙοσαπάςυγ απά Ἠι[αβ) (αγ. 21). Α Ῥϑύβοῃ οἵ 
{815 ηβΙηΘ {ΠθΥο6{ΟΥΘ 86ΟΠ16 {ο Ἠαγο Ἰο]ά ἃ Ῥτοπιπεπύ Ῥ]αςθ αΠΙΟΠΡ {1ο Βο- 
ΠΑΩ ΟἨτΙβάαης; απᾶ {μας ἴπογο 15 αὖ ]οαδύ [δῖ στουπα {ον Ἰἀθη  γίηρ {1ο 
Ἠσίας οὗ δὺ Ῥαα] νι μο Ῥπαίας οἵ δὲ Ματκ. Τ]ο Ἱπβοτιρίοης χα 
βονογα] 1Π6ΙΏεΥ5 οἱ {ο Ποιδε]ιο]ά Ῥδατίης ἴῃθ ηπαΠΙ6Β δα αηᾶ ΑΙοχαπάοτ, 
υαῦ {μ15 {αοῦ 15. οἵ πο τα]αο ΘΓ Ὀούῦ]Ἡ ΠΠΙΟ5 36 850 ΟΟΠΙΙΠΟΠ. 

ο. ΟΥ̓ στοαΡρ π]]ο] {011918, ΗΕΕΜΕΕ 15 αΠΊΟΠΦ Όλο οοπιπιομεβῦ 8]3Υ6- 
ΊΘΠΙ68. [ἢ ιο Ἡοιδε]ο]ά αἶοπο ῬργοβαΏΙγ ποῦ 1655 {Παη ἃ 560ΥθΘ οἳ Ώ6ΓΒΟΠΒ 
η]οΏῦ θ6 οοαπίαᾶ πρ {Τοπι {πο ΙΠβοτΙΡΙΙοΠΒ, ιο Ῥογο ὑΠ15 παπιθ αἲ ΟΥ̓ αβοιιῦ 
Όιο ἰὴ θη δύ Ῥατ] πτοίο. ΗΡΕΝΜΑΣ ασαἶπ, Ῥοΐησ ἃ ορη{γαςῦίοη ΟΕ ΒΕΥΘΥΑ 
ἀῑοτοπῦ ΠΙΙΘΒ, 500 ἢ α5 ΤἨςγΠΙάΡΟΥάΒ, ΗΘΙΠΙΟΥΟΒ, Ἠετπιοάογαβ, Ἠστηο- 
σ6η6Β, οἵο., {ποιβ] πού αα]ζο 5ο ΘΟ ΟΠ 48 ὕΠ 6 {ΟΥΠ16Σ, 15. 501}} τετΥ {Παααςηῦ, 
Τ]ιο τοπιαϊηῖησ {Ἠχουο 41ο τΥο. αοῦ ῬΑΤΠΟΡΑΒ, απ αὐρτογίαίεά Γοιπι οἵ 

Ῥαΐτοῦίας, τὰ Όογπο Ὦγ ἃ ΘΙ ΠΥ απᾶ Ῥοπετία] {γοαεάπιαη οὗ Νθγο, γιο 
ἵνας Ῥιῦ {ο ἀεαῦῃ Ὁγ (αἶρα (Ταος, ἱςέ. Ἱ. 49, 11. 95). Ἐπό ἰποιρ]λ {πο {η- 
{Γ6(ΠΕΠΟΥ οἵ ὕΠ6 παπ1θ σοι βασσοςύ Πῖ5 Ιάεπίγ ἢ {η 6. Ώ6Γβοη βα]αίοά 
ΡΥ δὲ απ], Πἱς επαγασίθες αοοογάςδ 1] τὶ ιο Ργοίθββίοη οἵ ἃ ἀἰδοῖρίο οὗ 

1 ΤῊ1Β πβοτίρῆοη π] 66χνο 85 8111- ὙΠῸ (Οτε]1, 4492). 115 Οοἰανία 18 
Παβίταδίοη; ΥΑΙΕΡΗΙΑ. ἨΙΙΑΗΙΑ. ΝΌΤΗΙΣ. δ ππΏαΡΡΥ ἀααρπίετ οἳ Οἰαπάΐτιδ απᾶ 
ΟΟΤΑΣΙΑΕ . 6ΑΏΦΑΒΙ5 . ΑΠαΌΡΤΙ . πΕρύι- ἸΤοββαΗπα, πο παδ αἲνθογπατᾶς τιαιτ]θᾷ 
ΕΦΟΙΥ . ΟΜ. ΤΙ . ΟΜΑΌΡΙΟ . ΣΕῦοτο. ἴολοτο. Ῥ6θαίδο0]επα. Ποπι, ὃ 5ο (ποίς). 

ΕΕΚ μ..- 
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ΟΠ ἰβῦ, ππ]οβς ἨΙβὔῦοΥγ ἢὰ5 ἄοπο ΠΪΠῚ α ογπε] ντοπς, ΤῊΘ Ῥαΐχορας οἵ δύ Ῥδὰ] 
πον στο πο ὐ γγο]] παγθ Ῥεεπ ἃ ἀερεπάσηύ οὗ ὑ}15 Ῥονγουα! ἔγθθάμιδη. ΤῸ 
ΒΟΠῚΘ πισπηῦαχ οὗἨ {ιο Ἰοπβο]μο]ᾶ, ῬΟΒΒΙΌΪΥ {ο ὑμ15 ποίουϊοιι Ραἰτορίαβ, {πο 
{ο]]οπίηο ΙπβογϊρΏίοπ ΥΘ[6ΥΒ: ΤΊ. ΟἿ... ΑΌα. 1. ΡΑΤΕΟΒΙΟΑ (αταῦ, ϱ. 61ο. 3), 
πηογθ ἀοαρί]αςς “ Ῥαίγορῖαβ” 15 ΘΟΥΓΘΟΟΥ τουᾶ ΤῸ} ἡ Βαΐτοπαδ’: οοπαρ. Μαγαῦ. 
Ῥ. 13290. 3, ΤΙ . ΟμΑΌΡΙΟ . ΡΑΤΒΟΒΙΟ. 

1ο. ΤΗΙΠΟΙΟαὉΡ πα ὉΠΙΑ αΡΡθαΥ {ο Ἠαγο Ῥαοῃ π]αη απά γ]{ο, ΟΥ Ὀγο- ῬΗί]ο]οσαβ 

Όλαγ απ αἰδίου. Τ]ιο Ἰαξίου παπ1θ Ῥο]πίβ {ο ἃ ἀοροπάεπί οὗ {π6 οοαχό. Τ19 απᾶ σα]]α, 
ΓΟΤΠΙΘΥ 4150 Ο6Ο1Υ5 ΠΟΥΘ ὑπ οπος ἴῃ οοπποχίον δι {πο Ἱπιρογία] Ἠοιβο- 
Πο]ά: σ.σῦΙΠο.σ. 1. ΡΗΠΙΟΙΟάΟ (Μιγαῦ. ἢ. 15586. 3): ΡΑΜΑ .ΠΙΥΙΑΕ.1,. 6Α8. 
ΡΗΟΕΗΒΌΒ. ΡΗΠΙΟΙΟαΙ (21ο. Πζυ. Ρ. 168): ΤΙ. ΟΠΑΌΡΙΟΒ . ΑΌαΌΡΤΙ.ΙΤΒ. ΡΗΙΠΙ/Ο- 
10αῦΒ8 . ΑΒ. ἘΡΙΒΤΟΙΙΒ (Μιταῦ. Ρ. 2043. 2): ΤΙ. ΟμΑῦΡΙ08 . ΑΌαΌΡΤΙ . 18. 
ΡΗΙΙΟΙΟαΌΒ . ΙΙΒΕΒΑΙΙ5 (αταῦ. Ῥ. 639. 1). 

11. Ἰππθᾶίαία]γ ἴοι Ρμ]ο]οσα5 απᾶ ο π]α αγο πιεποηεά ΝΕΠΕὉΡ απᾶ Ἀοτετβ 
18 βιἰβίοσυ. ΕῸΣ Νοταεις «οπιραγθ 0Πῖ5 Ἱπβοπίρίίοη {οππᾶά αὖ Δπογτα; ΕΌὉΤΣ- δια Ἠ]8 
σΗῦ8. ΝΕΕΕΙ. 6ΑΕΡΑΗΙ8. Αα. ΕΕ. ΤΠ,.ΕΙΠΙΙΟ(Μιταῦ. Ρ. 89ο. 7). ΤῈ βἰδίογβ παν 
ΔΙ 15 ποὺ σἶνοη, Ῥαΐῦ οης Νογείς Ίγα5 ἃ ἨΙΕΠΙΡΟ6Υ οἵ ἴμο Ποιβο]ιο]ά αροιαύῦ 
{15 ππα, ἃ5 ΑΡΡΟΑΥΑ ΓΓΟΠ1 αἩ Ἰηδογϊρύϊοη αἰγοαάγ αποίαᾶ (ρ. 176). 

Α5 ἴπο τοδα]έ οἱ ἐς Ιπγοδύϊσαῦίοη, Ψ6 566 ῃ1 {ο Ἠαγο οδίαθ]ῃρ]ιεά ἃ δ 11 ἄθπετα] 
Ῥγοδιπαρίίου, ὑμαὺ απποης πο βα]αέα[ίοη {Π ὑπ Ἡρίςέ]ο {ο ἐπι ΒοπαΏβ 5οπ1θ 195Η14. 
ΏΙΘΠΙΏΘΥΕ αὖ Ἰοα5ῦ οὗ ἴ]ιο ἱπιρετία] Ἰοιδε]ο]ᾶ ἃ16 Ἱπο]αάεά. ΤῊΘ ΙηβοεπίρίίοηΒ 
Ἱπάθθά ολιιποῦ ϱ6πογαΙ]Υ Ὀ6 {αϊκοπ {ο 51ΟΥ πιογθ ἔλαπ πο Τοῦ ὑπαῦ πο 5αΠ1θ 
παγπος οοοιγτοᾶ Ἠαιο. Α. Υθ6ιγ {από ρτοβραβΙΗῦγ οἵ πο 1 ΘΕ ΠΥ οἵ Ρ6ΥΡοπΒ 
Ώ]αΥ ἴῃ ΒΟΠ1Θ Ιηβδίαπςςθβ Ῥο δα θά, ὑποιρὴ οπεη ἢ {Πο ΤαΥ6Υ ηΦΠΙΘΒ {19 
Ἰα θη Ποδύϊοη πηπςδύ Ῥο Πε]ά ΠϊσΠ]γ Ῥγεσανῖοιδ. Βαῦ ἃ οοπιρΙπαΔίοἩ, ΒΟ ἢ α 
Ῥῃ]ο]οραςδ απά σα, αΠοτάβ πιογο βο]ᾶ στοιπᾶ {ου ΙΠίογοποο: απά 1π οἴμεν 
03868, 45 ἵη πο Ποιβδε]ο]ά οἵ Νατοΐββας, ὑπ 6 ργοβαβ]α οἴγοιπιβίαποςθς βασσοςῦ 
ἃ. οοηποχίοἩ ἢ {λα Ῥαίασθ. Τῇ 50, απ οχρ]απαδίοη Ἠα5δ Ῥοει Γοαπά οἵ ἴ]ο 
ΥΘ{ΘΥΘΏςΘ {0 ΠΙΘΠΙΡΘΥ5 οὗ 0ᾳ95αχ”5 Ποιδε]μο]ά ἴῃ ιο ΡΠΙΠρρίαπ Ἰείίον. Αἲ 41] 
εγοηίβ 018 Ιπγοβίϊσαίοη 01} ποὺ Ἠαγο ΘΟ 1156ἱ6βΒ, 1Γ 16 Ἠας Βῃονγῃ ὑπὸῦ 
{ο ΠαΠΙ6Β απᾶ α]αβῖοης αὖ πο ο1οβο οἵ (πο Ώοπιαπ ΠἩρ]ίδί]ο ατο ἴῃ Κεερίπς 
γε ιο οἰτοιπαβίαποςς οἱ ἴπθ πιείτορο]δ ἴῃ δῦ Ῥαυπ]ς ἆαγ; [ον ὑμὰ8 16 
ψη]] Ἰαυο ϱαρρ]ϊθᾶ απ ΑΠΒΊΤΕΥ {ο Έντο {9ΥΠ15 οἵ οῬ]θεῦίοπ; πο οπθ ἀεηγίης 
ἴλο ϱοπιποηθβς οὗ ἴλο Ἰαβδῦ πο οἸἹαρίοι οἵ ὑπ15 Ἰείίαι, απᾶ ο οπου 
α]]οπίης ὑπο" σοπιΙΠποπΘΒς Ῥαῦ ἀείασλμῖης {πο βα]αζαῦίοη5 ΓΓοΠΙ πο τοδύ απά 
αββἰσηΊης {απ {ο αποί]λοχ ερἱ50]ο”. 

1 Τὸ [85 Ῥοουη βιρροβοᾶ {]λαῦ ἴπο οἵ χο τᾳίἩ, ἵπ οἴ]ιετς δὖ {πο επᾶ οἱ {Π9 
ΏΒΙηΗΘ ΗΕ 1]ο]οριβ γ/ας σίνεπ Ὦγ {Π6 τηδ8- 
ἴ6χ {ο 86 Ιτοθᾶπιαη πιοποπθᾶ ἴῃ {18 
ΙΠβοΟΤΙΡΙΙΟΠ, 85 Ῥαΐπσ αρρτορτιαϊθ {ο 
Ἠΐ6 οῇῇοο; ΒΥ θα] δου, 1. Ὦρ. 89, 16ο. 
Τηο{οΠοπΙπσΙπβοτΙρΠοπτηαΥ Ῥοα]]εσεά 
1η ϱαρροτύ οὗ {μ15 οοπ]θοίττθ; ΡΟΡΕΝΒ. 
Μ . ΙΕΡΙΡΙ . Τὶ. ἀΒΑΜΜΑΤΙΟΟὉΒ . οἵο. 
ΑΤΤΕΙΟΒ . ΡΗΙΠΙΟΠΟΔΑΌΒ . ΡΙΡΟΙΡΟΌΙὉΒ 
(άταῦ. Ῥ. 653. 2). Ἡ ϱο, 6οπο Ησηύ 15 
τόσσα οἩ {16 ρτοβαΡδ]θ οοοαραίίοη οὗ 
ἴμο Ῥ]μήο]οσας οὗ δὲ Ῥαπ]. 

3 Τμοθ ἀοχο]οσΥ (Ώοπι. χτῖ. 25, 26, 
27) 18 Σου 1π βΟΠ1Θ οορίθς δὖ {πο οπά 

ΡΗΤΙ.. 

τί οἸαρίατ, απᾶ ἴῃ οἴμοθτβ 1π Ῥοίμ 
Ῥ]ασθβ, π]]ο οἴῃοτς αραϊη οὐαί 10 6Ἡ- 
Ἠτε]γ. Ἰ{οτθογετ ἴῃ ΜατοΙοπ’5 6ΟΡΥ {89 
1αϑὺ πο «Ἡαρίετς οἳ {86 ερἰδί]θ Ἱογο 
παπδίηρ. ΑΙ] [Π656 τατίαδίοης 81ο ΘΔ ΒΥ 
οχρ]αϊποᾶ Ὦγ ὑπ Ἠγροίμοβείς ἐμαὺ {ο 
Ἠρϊβί]ο {ο ἐμ Ῥοπιαπβ πας οἰτοπ]αίεά 
αὖ ἃ ΤΟ6ΙΥ θατ]Υ ἀαΐθ ἴῃ πο {9ΤΠ18, χο 
Ῥουβοπα] πηα{ζοτ Ῥείηςρ οἱ θα 1η {86 
ΕἸοχίαι, Έαταχ Ἠοπεγθι οοπάθπιης {1Πθ 
150 πο οἩαρίετς 85 ϱρατίοας (Ραιῖις 
Ῥ. 398 54.), ἔποτρΏ [86 τηίπᾷ οὗ δύ Ῥατ] 15 
ΔΡΡδυθῃῦ {η α]πιοξῦ ΘΥ6ΥΥ Ρηχαβθ. Οὐπος 
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1655 οχἰτατασαπἰ οτίϱῖος Ἠατο {οππᾶ ἆἳξ- 
Ποπ]{168 ἴῃ οηΏθ ΟΥ πο Ηήβοτίοα] Ώο- 
{ἶσος π]ϊοὮ ἐ]ιοςθ οἹαρίετς οοπ{αϊη: δᾶ 
Ἐνα]ᾶ, π]οςβθ ορίπΊοη ΔΙ αγ5 ἆθβειγες 
οοπρβἰζθγαβίοἩ, 5οἶναςβ ἴπεδο αι Πα] {165 
Ὦγ βετετίπσ χγΙ. 3--20 ΠΌΤ ἴμθ ταδί, 
απᾶ {χοαίίης 16 85 ἃ ἱταρτηθηὺ οὗ ἃ ]ορῦ 
Ἐριβί]οίοἰπεξιρΠεδίαπς(Ώ{εδεπᾶεολγεῖ- 
Όοπ οἶς. Ῥ. 428). ΒΥ ἰΠῖ5 πιθαΏβ ΒΘ ϱΧ- 
Ῥ]αΐης [86 τείετεπορ {ο Πραπεία5 45 ἴῃο 
βτεί-[γαϊς οὗ Αρα (ταγ. 5 ὪΠθ6χθ ᾿Ασίας, 
ποῦ ᾿Αχαΐας, 15 ἴμο τὶσηῦ τεαάΙηϱ), δα 
ποσοππῇΡ 4150 ΤΟΥ 88 ῬτεδεποῬ οὗ Ααπῖ]α 
πα Ῥτίροϊ]]α (γ6 1. 2), πο πετο ἔουπα 
ποῦ Ίοπσ Ὀείοτο αὖ ἘρΏεβιβ (1 091. ΣΥΪ. 
10). ΤΗ8 τῖον 15 ἴαχ ργοίεταβ]θ {ο {86 
{ΟΥΠ1ΘΥ, {Π8ΞΙΩΠΟΊἨ 8.5. 16 ΤΘΟΟΡΠΙΡΕ5 Ρύ 
Ῥαπ]”5 απ{ΠοτβμΙρ; Ῥαῦ οὐ 886 οὐδ ὺ 
Ἰαπᾶ 10 1οβ65 811 ϱαρροτί {γοπα {πο ΡΠ6- 
ΏΟΊΊσΠα, οὗ ἴμθ 155, ὦΠΙοὮ τεαπ]το [86 
ἴπο ολαρίαις {ο Ῥο ἰχεαῖθᾶ α5 ἃ πποῖο, 
απᾶ ]επά πὸ οοαπίθπαποθ Το {Π15 87- 
Ῥϊίταιγ ἀἱβδεοοίοπ. ΤῊΘ ποτε] {Πεογ 
βἰατίοά Ὦ7 Ώσεπαη (δαἰπί Ραιῖ ρ.Ισση1), 
πο ΒΌΡΡΟΒΘΒ ὑπαὺ δὴ εζ1ΐου Ἠα8 6ΟΠΙ- 
Ῥίποαά {οατ οορίθς οὗ {πο 5816 ΘΟ ΟΠ081 
Ιοίζοτ οὗ δύ Ῥατ], βοὴ αἀάτεβεεᾶ {ο ἃ 
Ἰοὺ Ομ ΤΟ απᾶ Πατίπρ ἃ ἀῑῆεταεπῦ 
οπᾷἼηπσ, Ώας ἴ]θ βϑύὴθ αἀταπίασθ ΟΤοΥ 
Ῥατπτ”5 νίου, Ραὺ 15 οοπᾶεπιπαᾶ Ὦγ 108 
οπΏ οοπηρ]οχ1{γ. ΝΟΥΣ ἴῃ ἰδοῦ 816 ἴ]ιο 
ΑΙ ΠΟ] 165 βοτῖοπβ ΘΠ ΟΡ ἢ {ο 1501 απγ 

ΒΌΟΘΗ {τεαἰππεηί, Αὖ α πιο θη ἐπ 
οοατῦ δηα οἷὖγ οἳ Ὥοπιπθ 5ι»ψϑυτηθᾶ ἢ 
Αβϊαζίος (Βτιεά]ᾶπᾶςτ τ. Ὁ. 5ο 5α.), 10 18 
ηο βατρχῖ5θ {ο εποοιπ{θτ οπθ ΟΠτ]βῄαη 
οοπγοτί απποηρ {πθ οτοπά. Απᾶ ασαῖῃ, 
85 Ώοππο παξί{Ώο Πεαᾶ-απατ{εγεοΓΑαπ]α 
απᾶ Ῥτϊκοῖ]]α, απᾶ {πεγ Ἠαᾶ Ῥασυ ἄτίτεπ 
{πεπορῬ ὈΥ απ Ἱπιρετία] δαϊοὺ (Αοὐβ χν!Π. 
2). 10 15 παἰτπτα] ΘΠ ΟΠ ΡῊ ἐπα {αγ ϱποτ]ᾶ 
Ώατο τοτε {14Π6τ, 8.5 ΒΟΟῚ α5 15 πας 
οοπγεπ]επ{ απ βαΐθ 1ο ἆοβο. ΤῊΘ τεατ 
νηΙοὮ εἶαρςθς Ῥοίναση 11ο νο ποῦϊοθβ 
οὗ 815 οοπΡ]θ (1 Ο0ο5. αγ. το; Ὦοπῃ, απ]. 
3---δ) αἱ]οπ5 αΠηρΙθ {πιο Το {Ἡθπα {ο 
ἱταηρίοι {Πεπαςε]τες τοπι Ἐρῃοραβ {ο 
ἜοΙΩΘ, απᾶ {οχ {π6 ΑγροβΏίθ {ο Ίθατ οἱ 
{πον τοίατΏ {ο ἐπεῖτ οἱᾶ αροᾶθ. Το 
τοςι]ζ5 οὗ {86 1ητοςίϊσα[Ιοη ἴῃ ἴπο {εσύ 
(πἨαίετετ οὐ ον τα]το 1Ὁ τη Πατθ) 5ΘΘΠΙ 
ϱαβιοϊοπί {ο οοππίθτρα]αποθ αΠΥ β1οµ 
ΑἸ που 165, ἴον 16 Ία5 Ῥοεπ ϱΠοπη ὑπαὺ 

186 ποίΐϊοθς 816 ἴῃ Κοορίηρ σι ΒΟΠΊΘ, 
απᾶ {πο βαπιθ ἄαστορ οὗ οο ΠΟΙ θη 06 ΡΤο- 
Ῥαῦ]γ οουἹᾶὰ ποὺ Ρ6 οξίαρ]ΙςῃΏοᾶ ἴῃ ἴπο 
6856 οἳ ΑΠΣ οἴμαγ Ῥίασθ. Α 1π116Γ 16- 
ΓαἰαθΙοη οὗ Ώσεπατ 1111 Ῥο {οππά 1π {ο 
σοιγηαῖ, οἱ Ρ]ίιοῖοση, τι. Ὁ. 264 Βᾷ. 
Τη {π15 απᾶ α Ἰαΐογ ατίοιἰο (δ. τα. 
Ῥ. 1093 54.) 1 Ἠατπο βασσεξδίοᾶ α ἴΠθοιγ 
{ο αοοοαπί {οΥ {1ο ἀοσοαπιθηίατ {αοἳς, 

ΥΛΟΥΘ δερθοῖα]1γ ἴ]ιο τατγίης Ῥοβίθίοπ οὗ 
ἴλο ἀοχο]οςγ. 



ΡΙΡΡΕΒΗΊΏΤΑΤΙΟΝΡ, 
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51 ΡΑὉΙ,. ΑΝΡ ΡΗΝΕΟΛ. 



ΤΗΕ ΟΗΠΗΒΙΡΠΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ. 

ἨΕ ΚΙπσᾷοτη οὗ ΟἨτὶςῦ, ποὺ Ῥεϊπσ ἃ ΚΙπσάοπι οἱ ὑπ15 ποτ], 15 Τᾳ6ς]οἳἴ]ιθ 

ποῦ Πτηϊ θα ὮΥ ἴμο τοδύγιοβΙοης Πίο {εῦῦεν οὔῃου 5οοϊεἰῖθ5, Ῥο]]- ο τας, 

108} οὐ τεµσῖοας. Τῦ 15 ἴῃ 86 {Π]]οξῦ 5ης 1166, οοπιρτθἸιεηςῖνθ, 

ππ]νθγβα]. Τὸ ἀἱςρ]αγς ὑμ15 ομαγδοῦθυ, ποῦ οἨΏΙΥγ ἴῃ ὑπ6 δοοορύθῃοθ οὗ 

811 «ΟΠΙΘΥ5 ὙΠῸ 566 ]ς αἀπϊρίοη, Ιγοςρεοῦίνθ οἱ γτ8 06 ΟΥ Θαδίύθ ΟΥ 856Χ, 

Ὀαὺ αἱδο 1ῃ ἴμο Ιπκίτασοῦοη απἆ ὑγθαύτηθηῦ οἵ ὑποβϑθ πο ατο αἰτεαάγ 

155 πηΘΙΡΕΙς. Τὸ Ίαβ πο βαογτεᾷ ἆαγ5β ΟΥ ΒΕΔΡΟΠ5, ΠῸ βροοία] βαπούα- 

ΑΤἵ65, Ὀεοααςο 6ΥοΥΥ πιο απά ΘΥ6ΓΥ Ρίαςθ α]θ 816 Ἠο]σ. Α}οτο αἱ 

16 Ῥα5 πὸ ςαοετάοἴα] βγςίεπι. Τὺ ΙΠΙΘΓΡΟΒΕΡ πο βαοτ]βοῖα] ὑτιοο οὗ οἶαδβ 

Ὀεύῦνθοη (οά απἆ πιαἩ, Ὦγ π]οςο Ιπίεγγεηθίοη αἶοπθ (οά 15 τεοοή- 

οἷ]εά απά ππαη ἔουρίσθῃ. ἘαοἩ Ἱπάϊν]άαα] πἹεπαθθς Ἠο]άβ Ῥεγδοπα] 

ΟΟΠΙΤΙΊΙΠΙΟἨΏ. ση δι ἴ]ιο Ώϊνιπο Ἠθαί. Το Ἠίπι ΠππιεβΙαθεΙγ Ἡο 18 

τθεροηβῖρ]θ, απά {ποπι Ἠίπι ἀτεοῦ]γ Ἡο ορίαϊπδ ρατάοη δα ἆταννβ 

εὐεησίη. 

Τὸ 15 τηοϑὺ Ἱππρογθαπῦ ὑπΠαῦ νο 5Ἱοα]ά Ίκοερ ὑπ15 1468] ἀεβπϊίεΙγ ΝοοσεδατΥ 

ἵω νϊθνν, απά Τ Ἰανο {Ἰιετοίοιο βἰα θα 16 α5 Ῥτοβς]γ α5 Ροββο]ο. Ὑεῦ νοκ, 
ἴμο Ῥτοαά βαζεπιθηῦ, 1 αἱ]ουγθά ἕο βἰαπά α1οπθ, οι] 5ασσοςῦ ὃ [8156 

ΙΠΙρτεββίοΏη, ΟΥ̓ δῦ Ἰεαςῦ πγου]ά «οΠΥΕΥ οπΙγ ἃ Βα] ὑγαῦΠ. Τὺ πιαςδύ Ῥο 

ενιάςηῦ ἴλαῦ πο εοοϊεῦγ οὗ τηϑῃ οοι]ά Ἰο]ιά ἰοσεί]ετ υ]οαῦ ο{Πσςι», ο 

πζμοιό τα]ο5, μού Ἱπςῦζαδίοης οὗ απγ Κῑπά; απᾶ ὑπ ΟΠατοἩ οἵ 

ΟἨτῖςῦ 16 ποῦ οχοπιρύ {οπι ἐλμῖς απῖγοιρα] Ίαν. ΤῊΘ οοποερίίοη ἴῃ 

ΕΠοτύ 18 βγοῦν απ. ἑαϊοαῖ, τ ΟῚ νο πηβῦ 6Υ6Γ Ἰιο]ά Ῥείοτο ΟἿΣ 6765, Το Ἰᾶσα 

πνἩ1οἩ. β]οι]ά Ἱπερίτο απ Ιπθετρτεῦ οοοἱεριαδϊσα] Ῥο]ίγ, Ῥιαῦ νο] Ἐν ο 

ηογετίύλε]θςς οαπποῦ βαρογβε(θ ἴλο Πθοθδδα.Υ γαπίς οἵ ΏππΙαἨ 5οοΙθίγ, 

απά, 1 οταᾶεΙγ απά Ἱαςθ]γ αρρ]ιθᾶ, η] 1εαά οη]Υ {ο βὶστπα] {α]πτο. 

Α5 αρροϊπίεἁ ἆαγ5 απά 5εῦ Ῥίασθ5 απο ἰπαϊδρεηδαΡ]θ ο Ίος οβῄοῖεπογ, 
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Βροοῖα] 
οματαοῦθί- 
1β01ο οἵ 
Οµτιβίαη- 
17. 

ΤΗΕ ΟΗΠΗΒΙΡΠἩΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ., 

850. 8150 ἐπ ΟΠ τοι. οοα]ά ποὺ {α1Η] ο Ῥατροςες {ον ὙΠΟ 586 οχϊςίς, 

νηζλοτῦ τα]ενς απά {εασμαις, ψιπουῦ ἃ τηϊηϊςῦτγ οἵ τεοοποϊΠαίῖοη, 

ἴῃ ΑΠοτῦ, νι ποαῦ απ οτάεγ οἱ Πιθη ὙΠΟ ΤΙαΥ ἴῃ ΒΟΠΙ9 56η856 6 ἆο- 

εΙσπαίεςί ἃ Ῥτιοδύῃοοᾶϐ. Τὴ {815 τερρεοῦ ἴπο εὐβῃίος οἱ ΟΠτΙβΙαπΙῦΥ ΡΥ6- 

βοηῦ δὴ απΠπαΙοσΥ ὕο ἐμο Ῥο]σδ. Ἔετο αἶδο ἰ]ο 1468] οοποερθϊοηυ απά 

ἴμο αοὐααὶ τεα]Ιζαῦ]οη αγ ΙΠοοπιπιεηρβαταῦςθ απἆ 1η ἃ ΤΙΑΏΠΕΣ Ο0Π- 

ὑταςιοῦοτγ. ΤΠο (,οβρο] 15 οομύγαβίθα γι ὑμ6 Ταν, 85. ἴπο βρισὶῦ 

νι ὑμ6 Ἰουῦετ. Τύβ ὑπο} Ῥτϊποῖρ]θ 15 ποῦ ἃ οοᾷε οἵ Ῥοβιᾶνε ογαῖ- 

ΠΘΏΟΘΒ, Ὀαὺ οοη{ογπηΙϐγ {ο α Ῥογ{εοῦ 6ΧεπιρίαΣ, Ιποογροταδίοη ΙΠίο 8 

ἀἴνιπο 149. ΤῊ6 ἀἰδαποίίοη 15 πιοβῦ Ἱπροτίαπύ απἆ επιϊπεη{]γ Γεγ]θ 

ἴῃ Ῥτασῦϊοα] τοβα]ῦ. Ὑαῦ πο τηϑῃ Ὑγοιυ]ά ἆατο ἴο νο νηζλοιῦ Ἰαγίης 

ἄονγ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ 1655 ἀεβηϊίο τα]ε {ου ΠῚΒ οὐαὶ σαάαποθ, ου ζ]λοιῦ 

γιο]άϊπσ οὐεᾶϊοπορ {ο ἸΔῪ 1Π 8ΟΊ16 86Π56; απά Ό]οβο ὙΠῸ ἀῑδοατα οὐ 

αεὐεπαρῦ ὕο ἀἱδοατᾶ 811 Ρο] αἰάς ατο ο{ζοπ {αγ]ιεδύ {χοπι ὑπὸ αὐζαίη- 

πηθηῦ οὗ ΟἨτ]βύῖαη Ῥετ{δοῦΙοη. 

ΤῊ απαβοαίῖοη. 15 ᾿αὐγοάποθα Ίοτο {ο ἀερτεσαῖο απΠΥ ταὶδαπάἆεγ- 

βίη ἀὴρ ο 19} ὑπ6 ορεπίης 5ἰαζεπιοηῦ, 1 οἴ νηζμοαῦ οοπρεηδα- 

ἰϊομ, σψου]ᾶ {αἰτΙγ Ὦο εχροβεᾶ. Τὺ “1}} ο πιο ὕο επαπ1το Ἠεγεαίυεν 

ἴῃ ν]λαῦ 5εης5οθ ἴῃπο ΟΠτιςῄαη πηϊηϊςτγ τπηαΥ ΟΥ ΠΙΑΥ ποῦ ο οα]]εά ἃ 

Ῥτϊεκίῃοοα,  Ῥαὸ ἵπ αὐθεπωρίίης {ο Ἰπγεβᾶσαῦο ἴΠο ΠΗϊβοτῖσα] ἆθ- 

γε]ορπιεπύ οἱ ὑμ15 ἀῑνίπο ἹΠβῦαίίοη, πο Ῥοε[ζευ »ἰατῆης-ροϊηέ 580- 

σοφ0οἆ 1ὔδε]{ παν ο οΠατασῦοτϊβεο ἀῑδίποβίοη οἵ ΟἨτὶκαπΙῦγ, 85 

ἀθο]ατεά οεοαδΙοπα]1γ ὈΥ πο ἀτεοῦ Ἰάπσαασο Ῥαόὸ πιοτο {εηπεΠ{]γ Ὦγ 

ἴ]ιο εἰοαπεπῦ 5ἴ]εποο ο ἴπο αροβίο]]ο τυ! θ] 95. 

Έον ἴῃ ἐπὶ τοςροοῦ ΟΙγϊκαπΙῦγ βίαπάς αρατύ Έοπι 411 πα 

οἰάθι το]σῖοης οὗ ἴῑθ ποτ]. ο {αγ αὖ Ἰεαςῖ, ἴμο Δίοβαϊο ἄἹδρεησα- 

ἔϊοη ἅἷᾶ ποὺ ἀῑβον ἔτοπι {86 τεβσίοης οὗ Ἡστρῦ οὐ Αβία ος ἄτοοςρ. 

ΤΉ Το 5 Ὑεῦ {π6 βαοοτάοίαἰ βΥγ5ίοπι οὗ ἴμο Ο]ά Ταδαπιαπῦ Ῥοβδοδεοἆ οπς Ἱτῃ- 
Ῥτϊοβίποοα, Ροτίηπό οἹατασίοτϊςζ]ο, πμ] 5εραταῦεᾷ 10 {Τοπι Ἠθαίμεη Ῥτιεδίμοοάς 

απᾶ ὙΠΟ ἄθεειγος οβρεοίαΙ πούϊοθ. Τηθ Ῥπερίν Όρο ἸἨε]ά ὑΠ15 

Ῥοσσ]ίαν τε]αθίοηα {ο ἀοἆ οπ]γ ἃ8 ἴμο γεργεδεπίαίίυεο οὗ ἴλο τ ο]θ 

παβίοη. «Α5 ἀείεγαίε οὗ ἴλα Ῥθορ]θ, ἴλογ οβετοά βαοτήῖοο απἆ πιαάθ 

αἴοποπησηῦ. Το π]οιε οοπηηιηϐγ 18 γεσαγάεᾶ αξ “ἃ Κἰπσάοπι οἵ 

Ῥυϊοδύβ, “ἃ ἨοΙγ παῦΙοη.᾽ μοι. ἐμ 5οπ5 οὗ Ἰμονῖ 818 βοῦ αραχῖ, 

ὑμῖν οοΏβθοταδίοηΏ 15 ἀἰςαποῦΙγ βὐαῦεᾷ ο ο ἆπο απάατ ἴπο ἀῑνιπο 

σι]άαποςρ ποῦ ἴο απγ Ἰπ]οτεπό βαποΒῦγ οἳ ο ΑΠΥ οασύθ Ῥτῖν]]εσε, 

Ῥαὺ ἴο απ. αοῦ οὗ ἀε]οσαθίοη οἩη. ἴμο Ῥραχῦ οἵ ἴμο οπχο Ῥεορίο. ΤῊΘ 

Τιονῖῦθς ατθ, 5ο {ο βΡρεαῖς, ονάαϊπεά Ὦγ πε Ψλο]ο ἑοηΏβτοβα[ίοἩ. «Τηο 



ΤΗΕ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ. 193 

ομμ]άτοι οὗ Ίδταθ], 1ὖ 15 πα, αλα] ραῦ {ποῖ Ἰαπάςδ προη Όμο 

Τιονῖθες’. ὙΠ παῦίοπ πας ἀεριῦος {ο ὦ 5116 ὑπρο ἴ]ο Ρρτῖοδ]γ 

{αποίῖοης ὙΠΙοἩ Ῥε]οπς Ργορετ]Υ ὕο 1ΐδείξ α5 ἃ ὙΠο[θ, 

πο ΟΠτ]δᾷαπ 1άθα, ἐλλοχοίοτο πας ο τοβυϊὐαύ]οη. ο{ υπ]5 Ιπιπιοά]αῦθ Τέρτο]αβῖοτ 

δα ἀῑτοοῦ τε]αδίοι ση (ο, ὙΠΟ πναδ ρατῦ]γ 5αβδροπᾶεά Ὀαὺ ποῦ ορ 

αΏο]Ιε]ιεά ὮΥ πο αρροϊηίππεηῦ οὗ ἃ βδοοσάοίαὶ {19θ6, ΤῈ Τιονιβῖσα] Ρηεβίλμοοᾶ, 

Ῥυϊοβύποοα, πκ πο Μοσδαῖο Ίαχν, λαά βετγεά 105 επιροτατγ ΡΥΡΟΡΘ, 

πο Ῥετιοά οὗ οἰ]]ά]λοοά μα Ῥαδδεᾶ, απάἀ ὑπὸ ΟΠατοἩ οὗ Οαοα να 

ΠΟΥ αιγϊνες αὖ παζατθ σα. ΤΠ οογεπαπῦ Ῥθορίθ τοβαπθά Πεῖν 

εαοθγάοίΐα] {αποῦῖοη5. Βαῦ ὑπ6 Ῥιϊνί]εσος οὐ ἴμο οογεπαπῦ ΥΥΘΓΘ ηο 

Ίοησαεγ «οπῃπεᾷ {ο πο Ππζς οὗ α βἶπσ]ο παίΙοηπ. Ἓναιγ πἹεπΙρεγ οὗ 

ἴμο Ώαππαη {ατη1]γ νγαβ Ροίειιέιαζζή α Ώιεπρεγ οὗ ὑπ6 Οπατομ, απ, αδ 

8161, ὦ Ῥτὶοδὺ οἵ (αοᾶ. 

ΤῊΘ Ππῃπεηςο οὗ ὑΠ15 Ἰάθα οἩ ιο πποτα] απἆ βριτιθαα] στον οἱ Τηβπσηςθ 
οὗ 186 
Οµτ]βάαη 

105. 500181 ε[εοῦδ πια7 οα]] [Ὁ α Ῥαβείησ τεπιατς, Τὸ Μ11 ἸαταΙγ 1άεε. 

ἴπο Ππάϊν]άπα] Ῥε]ενεχ 15. ὕοο Ρ]αϊη ο τεααῖτθ απΥ οοπιπιθηῦ; Ῥτῦ 

ρϱο ἀθπῖεᾶ, 1 ὑῃῖπκ, Ὦγ  λοβδο πο Ἠανο αὐπάιοά πο Πϊκίοιγ οὗ 

πιοᾷστα οἰνϊηπαξίοι πι αδοηίίοη, ὑμαῦ {815 οοποερῦῖοη οἵ πο 

Οπιδάαπ ΟΠατοῇ μὰ 5 Όεεη τηαΙπ]Υ Ππβτατηεηία] ἴῃ ὑπ οπιαποϊραδίοη. 

οὗ {πο ἀοσταάθεά απᾶά ορρτεβδεά, ἴῃ ὑπθ τεπιοτα] οἵ ατα Ποῖα] Ῥαττίεις 

Ῥούνεοεη οἶαδ5 απ οἶα5ς6, απά 1η ὑῃ6 ἀαδίοη οὗ ἃ σεηεταὶ ΡΗΙ]- 

ΑΏΏΤΟΡΥ απύταπιτηε]]εά Ὦγ ο {αῦῦετς οἵ ρατῦγ οὗ τασθ; ἴῃ ΑΠοτῖ, 

ὑλαῦ {ο 10 πιαΙΠ]γ ππαδῦ Ῥο αὐὐτιραίεά ἴῑο τηοϑὺ Ἱπρογίαηὸ αἄναι- 

ἴασθες ΒΟ. οοπβύαῦο πο 5αρεχιοτΙῦγ οἵ πιοᾷσιη βοοϊεΒες οὗὖεν 

απηοϊεηῦ, ΟοπβοΙοαΒΙΥ ΟἹ πποοπβοϊοαβΙσ, ο 1άθα οἱ απ τιπ]νθιδα] 

Ῥυϊοβυπμοοά, οἳ ἴ]ο τοε]ϊσῖοι5 απού οἱ 811 τηεη, νγ]]οἩ, Ποασ]ι ποὺ 

πηζαισΏύ Ῥείοτε, νγας Βγεδύ επιροάϊθαά ἴῃ ἴμο ΟΠατοἩμ οὗ Οµτ]βῦ, Ίας 

νγοχ]κεά απά 15 υγοτ]ίησ ππίο]ά Ῥ]ερεῖπσς ἴῃ Ρο]ϊδ]σαὶ Ιπδβύαθοης απάἆ 

ἴῃ βοοῖα] 118, Ῥιιῦ πο οατεία] βὐαάειῦ υγ]] αἱξο οὔβοινο λαῦ ὑπὶ5 

1άθα Ἠαδ διὐμουῦο Ῥεοη νετΥ ἱπιρετίαοί]γ αρρτε]επάεά ; ἰλαῦ ἐμτοασ]ι- 

οαὖ ὑπ6 Ἠϊδίοτγ οἵ ὑπ Οτο] 1ὖ Ίας νῶεεμ εὐγασσ]ῖηο {ου τεοοσηϊδίοη, 

αὖ τηοβῦ ὧππθς ἀἴδοσγηθά 1Π ΒΟΠ1Θ οἱ 15 αβρθοίς Ῥιῦ αὖ αἰ] 6ἴπαας ν/Πο]]γ 

1σπογθά ἴῃ οὔ]οδ; απᾶ ὑ]λαῦ λετείοτο ὑπ αοὐαα] τέδα]ῦ5 αγθ ἃ Υ6ΥΥ 

Ιπαάεφπαῦθ 1ηεαδγθ οἱ 105 ο/βοαογ, 15 ΟΠΙΥ 10 οοσ]ά αβδιπιο ἆπθ Ῥτο- 

ΠΗΙΏΠΘΠΟΘ απά π6γε α]]ουεά {γεθ 5οορθ ἴῃ δούϊοῃ. 

ΤΗ8 παν 15. ὑμ6 ΟἨτίβίαη 1ά6α]; ἃ Ἠο]γ 8645ΟΠ οχἰεπάϊίπσ ἴ]θ 

1 Ναπι, τη, 10. 
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Ῥτασί]οα] 
οτρβη1ζ8- 
{10}. 

ΤῊΝ ΟΗΒΙΞΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΕΒΥ. 

Ὅ]ο]α γϑδι του ηα--ῶ ἐθ 1016 οοπΏπεά οπ]γ Ὦγ {86 1Ἰτη1β οὗ {π6 Ἱιαριζ- 

ΔῸΙ6 “χου]α--ῶἃ Ῥτϊοβῃοοᾶά οοεχύεηβῖνε σι ἴ]ια Ἠαπιατ Τ8ΟΘ. 

Ο/τ]οῦ 1ογα]ῦγ ἰο ὑΠ15 οοποερίϊοη πγαδ ποῦ Ἠε]ά Ιποοπιραββρ]θ τυ] ἢ 

Ρτασθῖσα] Πηθαδατε5 οἱ ογσαπἱζαθϊοη. ΑΒ ὑπ ΟΠατοῃ ϱτευ ἴῃ Ἠτπ]- 

Ῥ6υς, α5 ΠΟῪ απά Παύετοσεπεοις5 εἰοπιεηπύς πνεγο αἀάθᾶ, 85. μα εαν] 

Ίετνοιχ οἵ ἀονοίίοη οοοἰθᾷ απᾶ αἴταησθ {ογπις οἵ ἀῑκοτάεν ερίαης 

πρ, 10 Ὀθοαπιθ ἨΘΟΘΒΡΒΑΥΥ ο Ῥτον]άο {ου ἴλθ ΑΕΠΙΘΤΦΕΘΠΟΥ ΟΥ̓ χοᾶ 

τα]ος απά ἀεβπιζο οίῃοςι. ΤΠο οοπιπιαπΙῦγ οὗ σοοᾷ5, Ὦγ ΒΟ ο 

Ἱη{αηῦ ΟἨατο] Πδα αἰθεπιρίθᾶ {ο σῖνο ε[εοῦ {ο ὑπὸ Ιάθα οἵ απ αππ]γείεα] 

Ῥγούμαετῃοοσάα, πηαςῦ νεΙγ 5000. Ίαγο Ῥεεη αραπᾶοπεά απάεν πο Ῥτος- 

Ειπεᾶ ἄαγβ 5αγθ ο οἴτοαπηβίαπσοςα. Τ1ο οε]ερταδίιοη οὗ ὑπ6 Βγβῦ ἆαγ 1π ὑΠ6 ὑγθ 
τα Ῥρίαοες 
ο γοτβΏΙρ; 

Ῥαΐῦ {86 
1άε8, Κερί 
1 ΥἹΟΥ͂. 

ΑΏροϊηί- | 
τηδηΐ οὗ 8 
ΥΗΙΠΙΒ{1Υ. 

4 | 

| 
ἱ 

᾿ 

αὖ οησθ, ὑΠ6 1τηδύϊυσαύιοη οἳ αηηΏπα] ἔδούϊνα!β Δ θυ σαν 5, σοΘ 86εη Το Ὀ6 

ηθοθββατγ {ο αὐϊπηπ]αΐο απἆ ἀϊγθοῦ Π6 ἀενοίοπ οὗ ὑπ Ῥε]ενοι». ΤῈ6 

αρροϊηἰπιεπὺ οἱ ἀεβπ]ζο Ῥ]ασθ5 οἳ πηεεθῖηπσ ἴθ ὑπ εατ]εςὺ ἄαγς. ὑῃ6 

εγεούῖοη ο ερεοία] Ὀα1]άϊπος {ου ὙγοτςΗΙρ αὖ α Ἰαῦεγ ἀδύθ, πγετο {οαπά 

1Π6Ι5ΡεΏδαΡ]θ {ο ὑπ6 πγογκίησ ο{ ὑπ6 μασι, Ῥαῦ ὑπ6 Αρορίϊε5 πετεν 

Ἰοϑὺ αἰσ]ύ οὗ ἴ]α Ἰάεα ἵπ ὑπεῖτ εασμίησ. ἜΤΠεγ Ῥτουϊαϊπιεά ]οπα]γ 

ἐμαῦ «ο ἀνθ] ποῦ ἴῃ ἔεππρ]ο πηαάθο Ὦγ Ἰαπάς. Ἔπεγ 1πάἱ6- 

πη ον ἀεποιποςά ποβο ὙΠῸ ορβοτνοά ἆαγ5 απἆ πιοπ{Ώς απἆ ΒΘΆΒΟΠΒ 

Ὁ Πα γεατς. ΤἨ15 Ἰαησαασο 16 ποῦ βαὐϊεβεά Ὦγ βαρροβίῃησ Παῦ ἴΠεγ 

εοπάεπηπθᾶ οπΙγ πο εππρ]α-ποτβΗῖῥρ 1π με 9Π6 60356, ὑμαῦ ὑπ 6 0 ΤΕΡΥΟ- 

Ῥαΐεά οπΙγ ο. εν1δῃ Βα 5 απἆ ΠΟῪ, ηΙοοἩΏς Ἱπ {Πο οὔμου. Τὸ γνας ασα]ηςῦ 

ἴμο {8156 ρτ]ποῖρ]θ Ό]αῦ ἴΠογ πνασεᾷ σγατ ; ἴ]ιο Ῥγιποϊιρ]θ 1600 Θχα] θα 

ἴμο ππθαης 1Πῇο αη επ, απά σανθ αηΏ αρεο]αίο Ππίτ]ηδίο γα]αθ το 5αΏοί- 

ἀϊπαίθ δἰ ἀβ απᾶ εχκρεαιεηῖ-. Τ]ε5δο δ᾽ 45 απἆ εχρεᾶΙεηῖς, {ου 15 ΟΕ 

εαἷκο απἆ {ογ πο σοοᾷ οἳ {πμ6 βοοϊεῖγ ο πγΠΙε] ιο Ῥε]οπσεά, α ΟἨτΙδαη 

οοα]ά ποῦ αβοτά ο Ποιά Πσ]ί]σ οὐ πεσ]οεῦ. Ῥαῦ Όμεγ νετο πο ρατί οὗ 

ἴ]ο 688θη)66 οἵ (6οἆ5 ΊἼθβεασθ ὕο πηαΏ 1ῃ Πο (ποερε]: μετ πηαςό ποῖ 

ρο αἱ]οιγοᾶ ζο οΏδοαγε με 1θα οἱ ΟµτΙβαη νγους]μῇῥ. 

Φο 15 γ’α5 αἱδο σι πο ΟΠτίκίαν Ῥτιεδίῃποοά, Ἔον οοπιτητιΏ]- 

ομης Ἱπβίγιασοίίοη απᾶ {ου Ργθβετνίησ Ῥαβ]ίο οτᾷσν, {ογ οοπάποπσ 

᾿το]ισῖοις νγοτεμῖρ απᾶ {ου ἀἱδρεηρίης βοοῖα] οματ]ῖθς, 15 Ῥοσσπιθ 

ΏΘΟΘΑΦΑΥΥ {ο αρροϊηῦ ερεοῖα] ο{ῇσοςι5. Ῥαῦὺ ὑπ6 ῬτϊεβΏ]γ {ιπούῦῖοης απἆ 

Ῥτϊνί]εσος οἱ ἴλα ΟἨτὶδ]αη Ῥθορίθ 819 Ώθγεν τορατάθάἆ α5 ἰχαπβίογτοά 

ΟΥ̓ 6Υ6η ἀε]εσαῦεά ο ἴ]μεδο ο[ῇοθι. ΤΠ6Υ ατα οα]]εά βύθνασ 5. ΟΥ 

πηθββθησθΥς οἱ ἄοά, βετναπίς5 ος πηπ]ςύετς οὐ πο ΟΠατοῇβ, απᾶ {πὸ 

χο: Ὀαὺ ὑπ6 βαοεγτᾶοῦαΙ δ]ο 16 Ἠ6γες οποθ οοη/{θιτεά απροπ ὕμεπι. 

Τηο οπ]γ Ργϊθεύς απάἆεγ ἴμθ (Ἀοβρεί, ἀερεισηπαίεά ας 5ο] ἴῃ πο Νευ 
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Τεβίαπιοη{, απο ὑμ6 φαϊηῖς, ο πιαπιΏαγς οἱ πο ΟΙτ]βίάη ῬγοίΠο- 

μοοά', 

Α5. Ἱπάϊν]άπα]ς, 11 ΟΠ βυϊδηθ απο Ῥτιεδῦς αι]. ΑΦ πιεπιΏοτβ Τπο Ρ88- 
εασθβ ἴῃ δύ 

ΤῊΘ Ῥρι] το- 

ΒΙπηϊΙΠἐαάο οἱ ὑμ6 Ἠππιαπ Ῥοάγ, π]οτα εαοὮ ΠΤ} ΟΥ̓ ΟΥ̓ΡΆ Ῥ6Γ{ΟΓΠΗΒ ντ 

105 οὗγη ΓαποΙοης, δια ὑπ 6 θα] ἢ απᾶ στον οἱ ιο 016 Β/4π1θ αΤθ 

Ῥτοπιοίεά Ὦγ πο Παχπιοπῖοις Ὀιῦ βεραταίθ πγοτκίησ ος 6ΥΕΤΥ Ρατ, γὰ8 

οποδεη Ὦγ δὺ Τατ] ἰο τεργεεηῦ ἴλο Ῥγοστθς απἆ ορεγαίΙοη οὗ ἴμο 

οἱ 8. οοτροταῦΙοΏ, Πεγ Ἠανο ἰλεῖτ 5ογετα] απἆ ἀϊδιποῦ ο{ῇ]ορ. 

Οωατομ. ΤΏ Όνο Ῥαββας6Β, ντιθίθη αὖ Όνο ἀπετεπῦ βίασες ἴπ Ἠ18 

αροβίο]ο οατ6ες, Ίο Ὀτιεῇγ 51Π15 πρ με οΏ]οθς 1η πο 6Πατοῦ πα δι 

τ6ίετεηοθ {ο {15 Ίπιασθ, Τη ἴ]ιθ εατ]ιοΓ” Π6 επαπηεγαῦος ΄ Βγβῦ αροβί]6», 

5ροοπά1]γ Ρτορῃεῖς, ὑπιτά]γ ἐεασΠατβ, ἔ]εη Ῥούεις, ἔπεη ος οἱ Ἰαα]- 

ης, Ἠθ]ρ5, σονετηπιεηί5, ΚΙπάΡ οἩ {οηπσαθς. Τη {Π6 5εοοπά Ῥαββασε” 

πο βύ 15 ὈΡΘΌΣ «βοΠ16 αΡοβδίΙ65, απά 8οΙΠΘ Ῥτορᾗεῖςδ, απἀ 5οπιθ 

εγαηρε]1δύδ, απἀ 8ΟΠ19 Ῥαβϑύουβ απἆ εασμεις. ΤῊΘ 6αγ]ες ΕΠΊΙΠΙΕΓΗ- 

6ἱοη ἀῇεινς οἶαβγ {ποπι ἴμο Ἰαΐεγ ἴπ βρεοϊ(γίησ ἀῑδποῦιγ ορτζαϊπ 

πηϊτασα]οις Ροψαις, {815 Ῥεϊης τοεφαῖτεά Ὦγ ο Αγροείε” ατσιπιεηῦ 

ὙΠΟ 15 ἀῑτεοίεά ασαἰηςδῦ απ εχασσεταῦεἆ οκπηαῦθ απἆ α,τςθ οὗ βπο]ι 

οἱ{. ἸΝεϊθιες δύ οαπ Ἰανο Ῥεεη Ιπίεπάεἆ ὔο Ῥο εχ]απςϐϊνο, Τη ῬοῦἩ ΤΟΥ τεῖετ 
οΒΙεβΥ {ο 
186 {6Π1Ρο- 

Ἠο]άς ἴπο {ογεπιοδῦ Ῥ]ασθ, 8116 {πὸ Ῥεγπιαπεπύ σουογητησηῦ απᾶἆ 1η- ΤΑΣ7 Π11Π18- 

Ίο {πο πγοτ]ς οἳ οοπγοτῖηςσ πΏβε]Ιεγοιβ απᾶ {οιπάϊἶησ οοηστοσαδίοηΒ 

ϱὐγιοίῖοη ο{ ὑπ 6 5ογετα] οἩαχο]ες 15 Κερύ ἵη ἴμο Ῥαοἰκστοιπά. Τ]ϊ5 πό 

ΤῊΘ 

αΡοβί]65, ρυορμούβ, εγαησε]Ιςῦς, 811 γαηπσο πη θυ ἐπ 6 {ΟΥΠΙ6Υ Ἰθαά. Βαΐὺ 

ΡΤΟΠΙΙΏΘΏΟΘ ὙὙὰ8 ΏΘΟΘΒΡΡΑΙΥΥ 1. {1ο Θϑυ]θϑὺ ασ οἱ ὑπ6 (οδΡε]. 

ἴπο Ῥεγπιαπεηῦ παϊπΙκίτγ, ἰλποισ]ι Πσ]μίΙγ ἑοαομεά προη, 15 ποὺ {ογσοῦ- 

ἴεη; {ος τπάθς ἴλο ἀερισηαίίοη οἱ «"εασΠετβ, Ἠε]ῃρ5, σονυεγηπιεηίς᾽ 

ἴῃ ὑπ 9ηΏθ Ῥα8ας6, οἱ “ραβύουβ απἆ ὕεασμενα) ἴῃ ὑμ6 οἴ]ματ, ἴλμαρο 

Ασαῖτ 1η Ῥοῦμ Ῥ8δδασες 411Κ 16 ψ11 ο 

ΤῊ {αοα]ίγ 

οὗ σογεγηῖησ ποὺ 1655 ματ μα αίεταπος οὗ ῬτορΠοογ, ἴλμεα οἰ οἱ Ἠοα]- 

Ίησ ποῦ 1655 λατ λα σύ οξ {οησπθβ, 15 δὴ Ἱπδρίταδίοη οὐ ἴλπο Ἠο]γ 

οᾷσθις5 τηαςύ ο Ιπίεπάεά. 

5660. ὑπαῦ στεαῦ 5ἴτεβ 15 ]α]ᾷ οη. μα ποτ]ς οὗ ἐμθ ιν. 

1 1 Ῥεί. 11. 6, 9, Άροο, Ἱ. 6, γ. το, χχό. Ἐρ]οθςβ. ἵν. 12). ΤΠθ π]οῖθ Ῥρ8βραρο, 
Τ19 οοπηπιεη{αίοχ Ἠί]ατγ Βδ5 6ΧΡΙΘΡΒ- 
δα {815 {πα πὶ πιποἩ ἀϊβειποίηθβς : 
“ΤῊ 1656 παβοεραπ/πιχ βαοθτᾶοίθΏ οκ ϱθ- 
ΏΘΙΘ ΔΙΌΣ Τιεν1{6: ΠΟ απἴθτη ΟΠ1ΠΘΡ 
οχ ΡεηΏ6ΙΘ βαπῦ βαοοτᾷοία], ἀῑσοθηίθ 
Ῥείτο ἀροβίοϊο, Ωπῖα 6515 σεηα5 τορα]θ 
οὐ βεοετάοία]θ θίο. (Απιρτοβίαβζ. οἩ 

{ο πΠῖο]ι 1 51.811 Ἠατο οοσαβίοπ {ο Υ6{6Υ 

αραΐπ, οοπίαΙηΒ α βἰπρα]ατ]γ αρρτθοία- 
{νο αοοοπηῦ οὗ {1ο τοἰαίοπ οὗ {πθ πιῖ- 
ΠΙ5{ΣΥ {ο {19 οοπρτορα{ΙοἩ. 

3 1 ΟοΓ. χ. 28. 

5 ἜΡΘΗ. ΙΤ. 11. 
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ατοπῖηρ 
Ἱπροτῦ- 
806 οἱ {πο 

ΤΗΕ ΟΗΠΙΠΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

ἀΠοβῦ. Βαῦ οὐ ἴμο οἴλογ Ἱαπά ἴῃ Ῥοΐῃ 41Π|κ6 ποῦ 15. απ οηᾖῖτο 

βΊ]οηοο αὈοιαῦ ῬΥΙΘΒΟΪΥ Γαποῦϊοη5: {ου 6 τηοδῦ δχα]θᾶ οὔῇορ ἴῃ {Π6 

Οµατοῇ, πο Πσ]οςύ οι οἳ ὑπ6 ϑρισιῦ, οοηΏγεγοᾷ πο βαοθγάοία] τὶσ]ι6 

ψἨ]ο] γα ποῦ επ]ογθά Ὦγ ο Ἠαπιρ]ερῦ τθιηρος οὗ πο Ολτὶςύίαῃ 

οοπΙΤΩΙΙΠΙ07. 

Έτοια ιο 5αρογάϊπαϊθ Ῥρ]ασθ, οὶ 10 ας οεουρίθς ἵπ ὑΠ6 ποῦῖοθβ 

οὗ δύ Ῥαα], ὑμ6 ρογιηαποπύ παϊηϊκίτγ σταςαα]]γ επιεγσεᾷ, ας πο ΟΠ ΤΟΙ 

Ῥεγπιαπεηῦ αβειπηθἆ ὃ ἨΙοΙΘ βϑυθ θα {οτπι, πὰ ἴλο Ἠϊΐσ]εν Ῥιῦ 6επιροτατγ ο{ῆσος, 
ΥΠΙΠΙΘ{Υ. 

ῬοβπΙ οι 
οὗ ἴθτΙης 

ΏΘΟΘΒΡΞΑΙ7Σ. 

εῬτιοςῦ) 
απᾶ ΄ ΡΤ88- 
μγί6τ.’ 

Ῥιβοτοτί 
νἰθι/β ΟἿ 
11ο οτ]ρῖη 
οὗ ἴπο 
{τοοίῖο]ᾶ 
ΠΙΙΠΙΒ{ΥΥ. 

ΒΆΘΗ α5 πο αρορίο]αίο, {611 αἵγαγ. ΤΠϊβ Ῥτοργοεββίνο σοτονψύἩ απἆ 

ἀενε]ορπιοπύ οἱ ἴ]λο πβΙβίτγ, ὑπ} 16 αγγίγεά δὖ 105 πιαίατο απά 

ΏΟΥΠΙα] είαΐο, 10 1111 Ῥο ὑπ οῬ]εοῦ ο{ ὑπ6 {οΗονΊπσ Ῥασες ὕο ἴγαςθ. 

Ῥαῦ Ῥείοτο ρτοσεεάῖπς {αΓ016Υ, 5οπιθ ἀεβη]δίοη οΓ ἴΘγΠΙ5 15 ΏθοθΡ- 

ΒΩΙΥ. ΟἿ πο βαρ]θοῦ Ἰα5δ ππογθ ΒΘ ΟΊ. 6ΥΤΟςΓ ΔΙΊΒΘΩ 1γοπι πο οοἩ- 

ΓΙ51ΟΏ οὗ Ἰαησιασθ, ΤΠ νγοτᾷ 6 Ρρτιοβί) Ίιας πο αἰ Πδυθηῦ 86Π565. ΊΤπ 

ἴλο οπθ 1Ὁ 15 ἃ ΒΥΠΟΠΥΊΩΘ {ΟΥ Ρτοκυγίου ου εἰάετ, απᾶά ἀθεισπαῦας ὑῃθ 

ΠΙΙΠΙΒ06Υ ὙΠῸ ῬΙΌΒΙ 465. ονετ δια ἀποίγασίς ἃ ΟΠ τἰβίϊδα οοπστερα/Ιοη : 

ἴῃ ἐπθ οἴ]ον 16 15 οᾳιήνα]οπῇ {ο ὑπ6 Τιαύϊῃ βαοθγάος, ὑπ (τθαῖς ἱερεύς, 

ος 786 Ἠεῦτουγ 113, ἴλο οίἴεγαν οἳ εαοτίΏοθ», ΥΠΟ α]5ο Ρετίοτπας οὔμεν 

πιθΙαἰοτία] οἴῆος Ῥεῦπθεηπ (οἆ απά τα", Τον ἴλμο οοπ{αΒΙΟΠ 

Ῥοεύπεση ἴἨΠαςο ὕπνο ππεαπίησς ας α[Πεοίοά {16 Πήςδίοτγ απ ἴλεο]οσγ οὗ 

ἴπο ΟΠατοῇ, 16 Μ1] 6 πίνουν ο οοηριἆεν ἵπ ἴμθ βοαπε]. αὖ 

Ῥνοδβεηπί 10 15 Βυ Ποῦ {ο δα ὑμπαὺ ὑῃ6 γνοτά υ]] Ῥο τιδοά {γοισ]οιῦ 

ὑΠ15 6564Υ, α5 16 Ἠαβδ Ῥ6επ αφαᾷ ἨὐΠοτγύο, ἴπ {86 Ἰαΐΐ6υ 56 η86 οΠΊΥ, 5ο 

υλαῦ ῬΥΙΘΒΌΪΥ ν] ϱο εαϊνα]οπύ ἕο «Ρβαοετάοῦα]᾽ οὐ " ἰθγαῦϊο": Ἠίγπιο- 

]οσίοα]1γ Ἱπάθοά πο οπου πιεαπῖησ 15. αἱοηθ οοτγθοῦ (ου πο νου 

Ῥυϊοδῦ απἆ ῬΡτοβργῦθγ α1θ ἴ]ιθ βαπΠιθ); Ὀτῦ οοπγεπίαεποθ Ψ11 1πιϑ 0} 15 

τοφῦγιοῦϊοη ο Όλπῖς οοοπάατγ απά Ἱπιρογύοά 56η56, βἴπορ ὑμ6 Ἐπσ]δ]Ι 

Ίαησιασο 5ιρρ]ο5 πο οἶλεγ τεπάετῖπσ οἱ βαοετάος οὐ ἱερεύς. Όπ {86 

οὔπαι λαπά, Νε ὑπ ΟΠ τ βυϊδῃ ο]άεν 15 τηθαπῦ, ὑΠ6 Ίοπσεχ ΓΟΥΤΑ 6 Ργ6β- 

Ῥγ τει” συ] Ῥο επιρ]ογαά {μτοισ]οιῦ. 

Ἠιβίοτγ 566ΠΙΦ {ο Βου’ ἀεοϊκινεισ ὑπαὺ Ῥείοτο ὑπ πη]άά]ε οἵ ἴ]α 

βοοοπᾶ οθηῦττΥγ θᾶ ἢ. ΟΠ ΤΟΝ ΟΥ ογσαπ]σοά ΟἨγ]βίαη οοπηπιαπΙῦγ Ἠαά 

195 μτερῬ οτάεις οἳ πηϊπϊβίαις, 105 ῬΙ5Πορ, 165 Ῥτοδογίους, απά 105 

ἀθασοιπδ. Οἱ {π15 Ροϊπῦ Όμοτο οαηποῦ χοαποπα)Ιγ ο ἔνο οΡΙΠΙΟΠΑΒ, 

Βαυὺ αὖ υ]ιαῦ πιο απά ππάθι σγ]αῦ οἰγοαπιδίαποον ἐμ 15. ογσαπΙζαΜῖοη. 

νγ5 τηαῦατεᾶ, δα {ο υ]αῦ εχἰθουῦ οἳΓ αἱ]οσίαπορ 15 ἀπ ο 16 85 αη 

ααὐ]λοτιζαίνο οχάϊπαΏσθ, αἴθ ΊΠογθ ἁἀῑ[βμοι]ό αιθββοιδ, Θοπιθ Ἠανθ 
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γθοορη]θθς ἴῃ 6ΡΙ5ΟΟΡΔΟΥ δὴ Ιηβαὔίοη οἱ ἀϊῑνιπο οπἱσίη, αὈδο]αίο μὰ 

πᾷΙβδροηδαδ]ο;. οἴμετς Ἠανο ταργαβεπύαἁ 16 α5 ἀαρθϊιαζο οἱ αἰ] δροβύο!ο 

βαησθῖοη απά απθ]λοτϊῦγ. Βοπιθ ασαϊη Ίαγο 5οασ]Ώῦ {ος 6116 αγολείγρο οὗ 

ἔπο {λμτοςίο]ά τηϊπΙςίγ 1π πο Αατοπῖο Ῥτιορίμοοά ; οὔλαι 1η πο 

αγγαπσεπιεηίς οὗ βΥπασοσιαθ ΨΟΥΞΗΙΡ. [ἢ {ῃ15 οἰαπποις οἱ απίασοπ]βῦ]ο 

ορΙηῖοης ΠΙΒΌΟΥΥ ἶ5 οὐνΙοιδΙγ ἔ]ιο 5016 αρτϊςσ]ῦ, Ἱπιρατίῖα] τείοτθοο; απά 

ἴ]α Πϊςύοτίσα] πιοἆο οἱ ὑτοαύπισηί νυν] ἐλεταίογο ο βχ]ο]γ αἆλεταά {ο 

ἴῃ ἴμο {ο]]ογπ]πσ Ιπγεςσαθοη. Τῃο ἀοοίτίηπο ἴῃ {115 Ιηβίαποο αὖ 81} 

ενεηίς 15 Ιπνο]γεά τη ὑπ Η5{οΥΥ.. 

δῦ Τμα]κε'ς πατταῦϊινο τορτοδεηίς ὑπ6 Τηε]νο ΑΡροξί]ο5 ἴῃ ἴπο εατ]οςῦ ΜΙπίκίνγ 
αρροϊπ{θᾶ 
{ο τε]ίουθ 

ὑμ6 Ππαποῖα] Ῥαδίπεςς οὗ πο Ἱπ{απὸ οοπιπηαΠΙϐΥγ, ποῦ 1655 λατ {ου 108 "ἢ ΑΡο- 
68. 

ἆαγς αδ ὑπ 5016 αἰγθούουβ απά αἀπιϊπ]βίταῦοτς οὐ ιο ΟΠατοἩ. Έον 

αρ]τ]ζαα] σαϊάαπος, ἴπεγ α1οΠθ ΔΥΘ τεβροηβἰ]θ. ΤῊ15 ρἰαῦο οὗ ὑπ]πσς 

οοπ]ά ποῦ ]α5ῦ Ίοης. ΒΥ ἴἶιο ταρῖά αοοθβίοη οἵ ηππιθους, απά 501 

πηΟΤΘ ὮΥ ἴμα αἀτηϊρδίοη οἵ Ἠδίογοσεηθοις οἶαδεες Ιπίο πο ΟΠΥοἩ, πο 

πγοτ]ς Ώ6οαπηθ ὕοο γαςδῦ απἆ ἴοο γατίοἈς {ος ἴΠεπι 6ο ἀἴδοπατσο απα]ϊάαά. 

Το τε]ίογο ἔπεπι ΠΌΤ πο Ιπογεβδίησ ῬΓεΡΡΙΥΘ, ιο 1Π{6ΓΙΟΥ απά 1655 

Ιπιρογίαπῦ {αποῦϊοΏβ Ῥαβςαά 5ιοσθββίνεΙγ Ιπίο οὔθ ον μαπάς: πᾷ ἶνας 

680} σταᾶο οἱ υπο τηΙπϊςίτγ, Ῥοσίηηίησ {γοπη 1 ]οπθεῦ, πας ογεαῖεά 

1η οτε. 

τ. Τ]θ οραὈ]ςἨπιοπό οὗ ὑπ ἀἴασοπεαῦθ οαπ1θ Πγοῦ, Οοπιρ]αϊπῦς τ. Ώπα- Ὁ 

ηας τεαομεά ἐπ εατ5 οὗ {μα Αγροεῦ]ες ἔγτου δὴ οα{]γίησ Ῥοτίίοη οὗ μα γγθμν δὲ 

οοπητηαΏΙγ. Πο Ἠε]]επῖδυ υΙάονβ μα Ὄθεπ οτοτ]οοϊκαά 1ἢ {Π6 λος 

ἀαἲ]γ ἀῑδωπραίοηπ οὗ {οοά απἆ απ. ΤῸ τεπιεᾷγ {15 πεσ]θοῦ ἃ ηθυ; 

οὔ]ος πγαβ οτοαίεά. ὥθυθῃ 16 Ύ6γθ αρροϊηθθά Ὑ]οδο ἀαγ 16 νγας 

{ο βαρετϊηεπά πο ραῦ]ίο πηθβςορ”, απἆ, α5 πο ΤΏΑΥ ΒΌΡΡΟΒΘ, ο Ῥτον]άθ 

ἴῃ οὔποθ σα {οτ ἴ]μο Ῥοά]γ σαπίς οἱ ὑπ Ἰιε]ρ]εδς Ῥοον. Τῆας 

γε]οανεᾶ, ιο γον νσογο επαΏῦ]οά ο ἀανοίο ἰ]επιδε]νος πιὐποαῦ 

Ἱπζογγαρθοη «ο Ῥχαγεν απά ο πο τηϊπϊκτγ οἵ πο πγοτά. Τ]ο 

ΑΡοβί]6ς 5ασσεεύεά ἴμο ογθαῦΊοη οἱ ὑπ15 ποὺ οίῆσο, Ῥαῦ ἴ]ιο Ῥειδοῦβ 

9Υ6ΥΘ οἨοδθη ὮΥ Ῥρορι]ας εἰοσοθοτ απά αθοτιγατάς οτάαϊποά Ὦγ ἴμο 

ῦννε]νο τ]. Ἱππροβῖδῖοι οὗ Ἠαπάβ, Τποις] ὑΠ|6 οοπιρ]αϊηῦ οαπηθ {γοπι 

{πο Ἠε]]οπῖςίς, 16 πηιιςῦ ποῦ Ῥο βαρροβοᾶ ἐπαῦ ὑπ τηπ]δίταίῖοης οὐ ἴ]α 

1 ΠῚ 9 οὐἱρίη οὗ ὑπ6 ΟΗτ]β ία πη]ηῖδ-  Ἡιοχθ χθοθηῦ ΟΣ ΚΒ ο {1ο ϱα0]θοί τι} ἢ 
ΕΥΥ 18 αδΙγ Ιπγοβσαϊοᾶ ἴῃ Ἠοΐί]μθς νΠηῖοἩ 1 αι αοαπαϊη{εᾶ, απᾶ {ο Ὀο ἢ οἳ 
ΑπΙᾶπῃο ἄεγ ΟΠιγὶκλίε]ιεπι Ιζίγε]ια εἰο. ἴ]επα 1 ΙΒ} ο αο]σιοπ]οάσθ Τὴν οὐ]ρα- . 
(1837), απᾶ Ἠιίβολμ]”5 Ἠπιίρίε]ιπι εν 3οἨβ, ἐποπσΏ 1π παηΥ τεβρεοίς 1 Ἠαγο 
Αἰἰ]ιαἰ]ιοζίδο]νοπι Ικΐγο]ιε (2πᾶ θα. 1857).  απτῖνεᾷ αἲ τορι]ζ5 ἀπ ογοηί ἔτοτα οἶζλετ, 
Ἔμεςθ 816 ἐμ πιοβδῦ ἱπιροχίαπό οἳ {89 3 Αοῖς τί. 2 διακονεῖν τραπέζαις. 
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Τ]ο ϑϑυθῃ 
616 ἆθα- 
Ο00Π8. 

ΤΠΕ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

Ῥονεπ 6,6 οοπῄπεά {ο ὑΠ15 οἶαδδ'. Τ]ο οῬ]εοῦ 1η οτεαδίησ 0818. Πενν 

οίῆοο 15 εὐαζεᾶ ζο ο ποῦ 16 ρατθϊα] Ὀαὺ ὑπ 6 επ/ᾖῖτο τε]ῖεΓ οί πο Α Ρροδί]ες 

{γοπα ἐπ 5ογν]ῖησ οὗ Δ 0165. ΤἩ15 Ῥεϊησ ἴμθ σα56, πο αρροϊηὐπιεπῦ οὗ 

Ἠε]]επῖςκί5 ({οΥ 5ποἩ πεγ ποι]ά αρρεα; {ο Ἠανο Ῥθευ ἔτοπι ὑπμθὶτν 

ΠΘΙΏ655) 16 α ἴο]κεη οἱ ο Ίθογα] απά Ἰονίπς βρϊτΙῦ 10 ἢ. ῬΡτοπαρύεά 

ἴλο Ἡεῦταυγ πιεπηΏαυς οἱ πο ΟΠατο] ἴῃ ἐπ βεἰεσδίοη οὗ Ῥ6Γδοπς {ο 11 

ἴμο οῇ]ος, 

1 Ἰανο αββαπιοά λαῦ ἴἶο οὔ]οο ἴπας οδύαρ]ΗΙδμεᾶ τερτεβεηύς {86 

]αΐεγ ἀἱασοπαῦθ; {ος ὑΠοισ]ῃ {815 Ροϊπῦ Ώαδ Ῥεεη πηπο] ἀἱδραῦεά,  ἆο 

ποῦ 5θθ Ίου πο Ιάεπδίγ οἳ ὑπ Όπο οαη ΤεβΡδοΠαΡΙΥ Ῥο οα]]εά 1π 

ᾳπθβθῖοη”. Τ ἴμο ποτά ἆθασοῃ ἆοθ ποὺ οοσιγ ἴῃ ὑῃ6 Ῥαᾶβεασο, γεῦ 

Πιο οοτγεεροπᾶῖησ ναιὈ απά βαὈρίαπίίνθ, διακονεῖν απἀ διακονία, 419 

τερεαῦεά τόσο ὕΠαη οπσθ. 19 {αποῦίοη5 ΤΙΟΥΘΟΥΟΥ ατθ φαρβίαπ Μα] 

ἴλοβο μοὶ ἀθενο]νεά οἩη ὑπ ἆεαοοηπςδ οἱ πο εατ]εδῦ ασε5, απἆ ΒΟ 

501} ἵπ {Ἠεοιγ, ἐοιρΏ ποὺ αἱἰοσεύ]ατ 1Ώ Ῥτασῦίος, {0ΥΠ1 ο ΡΥΙΠΙαΥΥ 

ἀπζῖες οὗ {π6 οΏϊοθ. «Αραϊη, 10 566Π15 οἶεαγ {Τοπ πο επηρ]αξὶς σσ 

ὙΠΟ δ Τὰ ἆνε]] οἩη ὑπ6 πει Ἱπδθαθοη, Παῦ ο Ἰοοκβ οἩ 

ἴλο ορδίαρ]ΙςΠπασπῦ οἱ ὑπ] οὔπσθ, ποῦ 85. αη Ι5ο]αίαά Ιποιάσςηί, Ῥαῦ αν 

ἴμο ΠπΙδ]αθῖοη οὗ ἃ ποὺ οτάετ οἱ ἐμ]πσς ἴῃ ὑμ6 ΟἨμπτοΆ. Τὺ 15. ἴῃ 

Βῃογῦ οηθ οὗ ὑμοβθ γϑργδϑθηὐανινθ {αοἵβ, οὗ ν/ΏΙοἩ λαο εατ]ετ Ῥατῦ οὗ 

Ἡ]5 παχγαῦινθ 15 αἱπιοβῦ π]οΙΙγ πιαᾶο αρ. Τιαβύϊν, ὑπ6 ὑσδάϊ οι οὗ 

ὑπμ6 Ιἀθιυυ οἱ Πο Όντο οίῆοες Ίας Ῥεεῦ ππαπῖπιους {γοπι πο εαγΠεδῦ 

πιο. 1τεηπες, ὑπ Εγεύ νγτ]ύετ πο α]]αάες {ο ὑπ6 αρροϊηὐππειῦ ος 

ἴἶιο Ῥοτεη, ἀἰςσωποῦ]γ Ιιο]άς ἔλεπι ο Ίανθ Ώεοη ἆθασοης΄. Το Ἡοπια 

ΟαγοἩ. 6οπ1θ ορηύατ]ος Ιαῦ6γ, ἴποισὮ πο Ρτεδογύετγ Ἰαά ΙαγσεΙγ 1π- 

ογθαβοά τη ΔΉ 116, 5.111 τοεςγ]οῦεά ἴ]ιο παπαρθς οὗ ἆεαοοπβ ὕο 8ΕΥεΗ, 

ἴναδ Ῥτοβοτνίηςσ ἴ]θ ΠΙΘΠΙΟΙΥ οἱ ὑπ6 Βτδε Ιπβύαίῖοη οἵ {115 οβῇορ”. 

1 50 {οΥ Ιπβίαποοθ Ὑπῤτῖησα ἄε δ παρ. 
ΤΠ. 2. 5, Ῥ. 028 Βᾷ., Απᾶ Μοβηεῖπα 46 
Ποῦ. ΟἸυ δὲ. Ῥ. 119, ἐο]]οπεά ὮΥ τηαΏΥ 
18ΐ6Υ Υ 618. 

3 ΠῊ15 1 θυθ 6 Ἠοποτες 15 Ταχ ἔτοπα 
οθτίαῖη, ΒΙΠ0Θ ΠΙΑΠΥ ΗΘΌΥΘΥΒ ὮῬοτθ 
ἄτοε]ς ηΒΤΙΘ6Β, 6. 6. μ6 ΑΡοβίιεβ ΑῃΠ- 
ἄταιι απᾶ ΕΠΙΗΡ. 

5 Τὸ 15 τιαϊηἰαϊποᾶ Ὦγ Ὑπτίηρα 111. 2. 
6, Ῥ. 920 Α4., ἴλαῦ {π6 οὔἶοθ οὐ ἴπα 
Ρετεη πας ἀἰΠετεηί ἔτοτα {πο ]αΐ6τ ἄἴαοο- 
ηβΐθ. Ἠθ αᾳποίεΒ ΟΠτγβοβί. Ηοπι. 14 ἴπ 
Αοἴ. (τα. Ῥ. 115, εᾱ. Μοπ[ξ) απᾶ Οαη. 
1ο οὗ {86 Ωπἱπ]βοχήπθ Οοπποῖ] (οοπαρ. 

Ρ.18ο,ποῖθι)α5{ατοπτ]πση]βτῖαενν. ὙΥῈ 
βύγαησθ Ῥεττετβιίγ Ῥδμπιας (0188. σιγ. 
Ἔσε]. Ῥ. 340 54.) 5ΠΡΡΟΒΘΡΒ Ίπεπι {ο Ὦο 
Ῥτοεβδβγίθις, απᾶ {Πῖς αοοοππί Ώας Ῥθει 
θἄορίεά ετεη ὮΥ Ἰ]ίβοβ], Ὁ. 355 86. 
Αοοοτᾶῖηρ {ο αποίΒετ τίοπ ο οὔ]ορ οὗ 

086 Ρ6τεπ Ῥταπο]εᾷ οπ{ ττΐο 6 ἰπο]αίατ 
οτᾶετς οὗ 86 ἀἱποοπαίῖθ απ ἴποθ ῬΥΘΒΌΥ- 
ἰεταίθ, ΤιαΏ66 4γΡοβί. Ζοεἱζ. τι. 1. Ῥ. 75. 

4 του. Ἰ. 26. 3) ΠΠ, τα. το, ἵν. το, τς 
ὅ Τη {πο πα]ᾷᾶ]ο οἱ πο ὑπϊγὰ οεπίττγ, 

πΊΏθη Οογηοθ]ῖας πτ]ζος {ο Εαδβίας, Ώοπιθ 
85 46 Ῥτεβργίετβ Ῥαῦ οπ]σ 7 ἆεβοοπβ, 
Ἐιπβεῦ. Η. Ἠ. τὶ. 43; 56 Ῥοπ{]”5 Πε. 



ΤΠΕ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥΤ. 

Απά ἴῃ 1Πτ ΠΙάΏΠΘΓ ἃ ϱ4Ώοη οἱ ἴμο Οοαποῖ] οἵ Ἡθοσσρατεα (Α.Ρ. 315) 

οπαοῦοἆ ὑῃαῦ λογο β]οιι]ά Ὦο το τοῦθ ἔ]ατ 8ΘΥ6Π «ἆθαοοπς ἴῃ αΠΥ 

ΟἿ Ίιούοτου ργθαῦ’, α]]οσίησ ἴ]ιο αρορίο]ο πιοάς]. ΤΠΙ5 τα]ο, 16 15 

ίαο, να5 οπ]γ ρατζία]]γ οὐβεινεά ; Ῥαὺ {ἐ]ιο ἐχαάϊθίοη τας αὖ 411 θυθηΐβ 

50. {αγ τερροοῦθᾶ, ὑπαὲ ἐ]α ογεαίοη οὗ δῇ οτάοτ οἵ αράθαοοη5 Ύγαβ 

{οαπά ἨΏΘΟΘΒΡΑΣΥ ἴῃ οτάοτ ἴο τοπιθάγ {Π6 Ἱποοπναπίεπορ απὶδίπςσ {Γοπι 

ὑπ6 Ππαϊθα 1ο”. 

Το πδυγαύϊν ἴῃ ὑμ6 Αοὐβ, 1 1 πη]βία]κα ποῦ, Ἱπιρ]ίος ἐ]ιαῦ {π6 ΤἩο οΏ]ορ 

οΏ]οο ὑπ ογθαῦθεᾶᾷ νγὰβ οη{Ιτ6ΙΥ ΠΥ. Βοπιθ ὙΥΙΘΥΒ ΠΟΥΘΥΟΙ Ἠατο ὃν νεῦν, μὴ 

εχρἰαῖπεά ὑΠθ Ιποϊζεπῦ ἃ5 αη οχὔεηΡΙοη ζο ὑπ6 Ἡ ε]]οπ]δίς οὗ δὴ ᾿ηβύυϊυα- 

6Ἴοη. νΠ]ο]ι α]γοαάγ οχ]δύεά απποησ ὑπ Ἠερτενυ ΟἨτ]βίαηπ5 απᾶ 18 ἵπῃ- 

Ρ]ιεἆ 1π πο 6γοιησος πιο) πιεηθἰοπαά ἴῃ αΏ 68 }}16} ρατί οἱ δύ Τμ1]κο”5 

Ἠϊδίουγ'. ΤΗϊ5 ναι ΒΘΕΠ15 ποῦ οη]Υ ο Ῥο στοιπά]θςς ἴῃ Ιΐ5ε]ῇ Ῥαῦ 

10 νοα]ἀ 

8Ώροααγ ΠΙΟΥΘΟΥΕΣ, ὑπῶῦ ἴμο Ιπβύϊὐαὔ]οη ας ποῦ πιθγε]γ πον πηζλΙη ἔ]ια 

Οία ΟΠτοβ, Ῥαῦ πογε] αὈβο]αίειγ. Τ]οτο 15 πο ΤΘάΒΟΠ {ΟΥ 6ΟΠ- 

πεοβης 10 ὙΠ αηγ Ῥτοῦοῦγρο εχὶβθῖησ ἵπ ὑπ6 ϱαπΙδῃ οοπιπΙαΠΙ{Υ. 

Τ]α πατταῦϊνο οΏειβ πο Ἠϊπῦ ὑπαὺ 16 πας οἶίμεοι α οοππιαίίοη οὗ 

{πο οτᾶετ οὗ Τεν1ζεΒ οὐ απ αἀαρίαίῖοη οὗ απ ο[]σοθ 1η ἴμθ βγηασοσιο. 

Τε ρΠΙ]απ{μτορῖο ράχρο5θ {οχ πυμ]ε]ι 16 σας ορίαρ]ϊδ]εά Ῥτεδεπί5 πο 

ἀἰτεοῦ Ῥοϊηύῦ οὗ οοη{αοῦ ση] Πο Ἐπουνη ἁπθῖες οἱ εἰύμογ. Το Τιον]ζε, ποὺ Ῥος- 

φηοβαο {αποβῖοη 15 γγαδ ο Κεερ ἴμο Ῥοαδί5 {ου ϱ]αισ]ίοτ, {ο «ἶθαηδε δώ 

88Ο ο οοῃύγϑαϊοῦ ἐμ σοπεταὶ ἴεποαγ οἱ ἐἶιο πατγαίϊνο, 

απγαγ ἴλο Ὀ]οοά πᾷ οεα] οἱ {ο 5αογ1ῇΠοςΒ, ἴο 5ο1Υθ α5 ῬΡοτύον δὖ ὑπ 98] οσᾶθυ, 

ὑπιρ]ο σαΐθ5, απά {ο 5.068}1} ἴμο οπογας οὗ βαογοά Ῥβα]πιοάγ, Ώθαυ5 πο 

βίγοπσ πθβεπιρ]απορ ὅο ὑπ ΟἨτὶδθίαη ἆθασοη, Ὑ/11956 τηϊη]δίγαζίοης Ίαγ 

ΑΊΠΟΊΦ ἴῃο πΙάουν5 απ οχΡρΏαη5, απά Ἡνλο5δθ πι γ/α5 αἰπηοδύ Ὑγ]ιο]]γ 

εροπύ 1Π ΤΟΥ ΚΒ οὗ οἹιανΙζγ. Απά ασαῖπ, ἴμε ΟΠασαπ οἳ αὐθεπάαπῦ ἴῃ τὰς {τοτα 
{86 5υηᾶἃ- 

ὑπ βυπᾶρόσιιθ, Ὑμοςθ ἀαὐθβ Ίγογο οοπῆποα ὑο {16 οατο οἱ ὑμ6 Ὀυ]] ἴτ᾽ σορπο, 

απά ὑπ Ῥτεραταῦίοη {0Υ 56ΥΥ106, Ἠ85 ΤΙΟΤΘ ἴῃ ΟΟΠΙΙΠΟΠ ΙΔ ὑπ 

πηοάθτη Ῥαχίδ]ι ε]εγ]ς απ γι ο ἆθασοη ἴῃ ἴμο Ἱηίαπύ Οτο] οἳ 

δασγ. ττι. Ῥ. 23, γι ἢ Ἠ]5 ποῖθ Ρ. 61. 
Ένα ἴῃ {πὸ {οατζ απᾶ ΕΠ] οδη{ΙΥΙ65 

[86 πππηρου οἳ Ώοπιαη ἄθασοης β{11] Τθ- 
τηρ]πθἆ οοηβἰαη{: 560 Απιρτοβίαβῦ. ΟἨ 
τ Τίμα. 111. 13, ΒΟΖΟΠΙ. ΥΠ. 19 διάκονοι δὲ 
παρὰ Ῥωμαίοις εἰσέτι νῦν εἰσὶν ἑπτά... 
παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις ἀδιάφορος ὁ τούτων 
ἀριθμός. 

1 0οποῖ], Νθοςβα. ο. 14 (Βοα{] Ποῖ, 

Φαογ. ΙΤ. Ῥ. 185): 566 Ῥϊηρ]απις Απιίη. 
1. 29. 10. Αὐ {11ο Ωαἱπίβεχίϊπο ος 2πά 
τ]]απ οοαποῖ] (4. Ρ. 602) {15 Νϑοοῦ- 
ΡΑΤΘΑΠ 6ΑΠΟΠ ας το[α{θοά απᾶ το]θοϊθα: 
566 Ἡσο[ε]ο οπικίζίεπφεδε]ι. 111. Ῥ. 304, 
δια Ὑηπίησα Ῥ. 922. 

3 566 Ῥίπσῆαπῃ 111,1. 3. 
8 Αοΐς υ. 6, 1ο. ΤῊΪΒ 185 ἴ]ο νῖοπ οἵ 

Μοβ]ιοῖπα ἄε Ποῦ, 6γίεέ. Ῥ. τ14. 



10Ο ΤῊΝ Ο6ΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

Οιτίς6". Τό 15 ἠπογοίογο α Ὀαδο]οςδ5, ὑΠοαση α ΥΕΙΥ ΟΟΠΊΙΠΟΠ, 4ΡΒΙΤΑΡ- 

ἴῖοη ἐ]ιαῦ ὑπ6 ΟΙνΙςῖαη ἀϊαοοπαῦθ πνα5 οοριεᾶ Τοπ ἴμο αγταησεπιεηΒ 

᾿ς οἱ ιο βΥπασοραθ. Τ]ο Ἠοῦτον ΟΠασαη 15 ποὺ τεπάογοᾶ Ὦ}γ ἆθασοτ ἴῃ 

Τοασπῖης 
οΏΙ7 1ποῖ- 
ἄοπία] {ο ἢ 
{86 οί ᾖςθ. 

{π6 (τοααἷς Τοβίαπιεπὸ; Ὀπὺ ἃ ἀιετεπῦ ποτά 15 αδεᾷ Ιπδίθαᾶ”. Ύγο 

ΤηΑΥ {ΑΙΤΙΥ Ργεδαπιθ ὑλαῦ δύ Τα] ἆπγε]] αὖ Βα 0} Ἰεησίῃ οἩ ἴμο εδία- 

Ῥ]]5μπιθηῦ οὗ ἴμο ἀϊασοπαίθ, Ῥεσοβαβδθ ης τοσατάς 16 45 ἃ ηογνε] ογεαθῖοῃ. 

Τῃας ἴμο σους ῬηϊπιαγΙ]γ αδδισηεἁ ο ἴπο ἆθασοηπβ πας ἴμο το]ΙεΓ 

οὗ ἐμθ Ῥοογ. Τμεῖν οσο σας εβεεηθια]]σ α «βεινίησ οἱ ἴαμρ]ες α5 

ἀϊδθησιιῖσ]ιος {1οπι ἴμο Ἠϊσῃετ {αποῦῖοη οὗ Ρτεασβῖησ απᾶ Ἰηβίγασίίοη. 

Ῥιαῦ Ρατί]γ {ποπι ὑπ οἰγοαπηςύαηοςς οὐ ἐ]ιαῖτ Ῥοδίοη, Ῥαγί]γ ἔτοπι πο 

Ρεγβοπα] οἸατασύεν οὐ ἔλμοδο Ετδύ αρροϊηζοά, Όμο ἆεασοπβ αὖ οπος 

αβεαπιθᾷ α Ῥτοπ]πεησθ ὙΠΟ 15 ποῦ Ἰπάϊοαῦεά 1π πο οτ]σίπα] ογεαίῖοη 

οὗ ἴμο οΏ]οο, ἹΜονῖηπσ αΌοαῦ {γ8εΙ7 πιοηΏσ {πο Ῥοογετ Ῥτείητεη απἆ 

ολανγσεᾶ τι πο τε]αξ οὗ {]εῖτ τπαθεσία] πναπίς, ἴλεγ σπου] Επᾶ 

ορρονὑαπ]θίεο5 οὗ 1πβῄπαποθ ΥΠΙοὮ πγετο ἀεπῖεςά το ὑπ ἘΡΊΟΥ ο/ῇοςτς οὗ 

ἐμ ΟΠατο] 10 πουσβραπΙ]γ Κερῦ ἔ]ιεπωβε]γες πιοχθ αἱοοί. Τµο ἆαεγοαί 

788] οὗ ἃ ΦῦερΏεῃ οἱ 8, ῬμΙΠρ ποπ] ζατη ἔμεςο ορροτύαπ]δΙθςβ {ο ἴμα 

: Ῥεςδῦ δοοοιιχιῦ ; ἃπα ἐς, νηζλοπῦ οεαδῖησ 6ο Ῥο ἀἴβραηδοτς οἱ απ», 

ΠΟΥ Ῥεοσπιθ 8150 πηϊςίοτβ οὗ ὑπ6 Ὑοτά. ΤΠ Αγροδί]ος {Πποπωδε]νον 

Ἠαά ἀῑνεοίεά ὑπαῦὺ Πο Ῥειβοηβ οπἩοδειπ εΠοα]ά θ6 ποὺ οπΙγ «πιεη οὗ 

Ἱοποςῦ τερογῦ, Ῥαῦ αἱδο “111 οὗ ὑπ6 Ἠο]γ ἀΠοβδύ απά πηβάοπι”: απᾶ 

ὑΠ15 οατεία] Του δι, ο ν’Ἠ]οὮ ὑπὸ εχύεπάεά Ιπῄπεηςθ οὗ ἴμο ἄἱασοτπ- 

αὖθ 1ηαΥ Ὀ6 αφοτ]ρεᾶ, Ῥγογνεά 4150 ἴμο κεοιιγ ασαϊηβῦ 105 αὔτπδαο. Βαῦ 

5011 ὑπ6 πγοτ]ς οἱ {θασβῖης πιιςὺ Ῥο ἐταοεά ταῦΠεχ {ο ἴ]λο οαραοΙῦγ οἵ 

ἴμο Ἱπάϊν]άιπαὶ οὔ]οεγ Όμαη {ο ἴλμε αϊγθοὺ {αποῦῖοης οἵ πο ο/ἥοε, 

ού Ῥαπ], νυν ῆησ 0Π]χίγ γεατς Ἰαΐετ, πα εἰαδης με τε πΙγεπιεηίύς οὔ {Π6 

ἀἰασοποῖθ, Ια75 ὑΠ6 βύγθϑβ τηαΙΠ]Υ οἩ {Ἴοδο απαΠΠοαοης υμΙοἩ πνοα]ά 

Ῥθ πιοβῦ Ἱπιροτίαπῦ ἴῃ ῬεχδοΏς πηονῖησ αΡοιῦ {οπι Ἠοιδθ {ο Ίοιιδθ 

απᾶ οπύταςύεά ἢ ὑπ6 ἀἰδαραίοη οἱ αἶπηδ, 16 ο τεηπῖτος ὑπαῦ 

ἴμογ εἶια]] Πο]ᾶ {Π|6 τηγςύετγ οἱ ὑπ6 {810} ἵη ἃ Ῥασο οοηβοίεηοθ, 1π Οὐ ΘΓ 

νγοτᾷς, ὑπαῦ ἴἶιογ 5181} Ὅ6 βἴποεγο Ῥε]Ιενοείς, Ἡθ 15 ποῦ αηχίοι5, 85 ἵη ἴπθ 

6389 οὗ ἴλμο ΡτθδΏγ{6Υ5, ῦο 59οπΤθ ΄αρίπεβςδ ὕο ἴθασμ, θαὺ ἀεπιαπάς 

εερεοῖα]]γ ἰ]ιαῦ ἴου 5881] Ῥο ἔγθθ ἔγοπι οθγζαῖη νἱοῖοις ΒΘ 15, πο] 88 

1 γητίησα (11. 2. 4, Ῥ. Ο148ᾳ., 11, ΥἹἱΘΥ, ὑπ6 Μαοῦ {Παῦ αξ ἃ τα]ο ἔπετο πας 
2. 22, Ῥ. 113984.) ἀθτίπθβ {119 ΟἨτίβῆαπ ΟΠ]Υ͂ οηπθ ΟἨαπαἩ {ο 68οἩ ϱ7Παροραο 
ἄθαοοι ἔτοπι {πο ΟἩασαπ οὗ {16 βΥπα- πιαϑὺ ποὺ Ῥο ογετ]οοκοᾶ. 
6οραθ. Απιοηρ οἴμος ορ]θοίΙοΏβ {ο ]ς 3 ὑπηρέτης, ΤΟ 1γ. 29. 

Μαι... 
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ἃ 1ονο οὗ σοββρίης, απά ἃ στοοᾷ οἱ ρα] συ σαΐτπ, ΙΠπῦο 10} 0Πογ πηϊσ]ιῦ 

οαβ11Υ 1811 {οτι πο παῦατο οὔ ἐ]ιαῖγ ἆθίαος.. 

Έτοπι ὑπ6 πποίμεν Οτο] οὗ }αεγαδα]επι {πο Ιππύαθῖοη βργοαά {ο Βρχορᾶ οὗ 

(Δοπα]ο Οπ]ᾷαπ Ῥγούμετ]οοάς, ΒΥ ἴλο πε]ρς”) ἴῃ ὑπθ Ἠπτςυ Βρὶςί]ο ως 

ο μα 6ο ιπύμΙαπς (Α.Ρ. 57), δηα Ὦ} ὑπ «πηπ]κύταδίοη 5) ἴῃ ὑμ6 Ἠρίςέ]ε μας, ) 

ἴο ἴ]ο Ὦοπιαπς (Α.Ρ. 58), ἴμο ἀἰαοοπαίθ 5ο]δΙγ ος ομΙεβγ 5οετῃ5 ἰο Ῥο Ἕ 

Ἰπθεπάθά; Ὀὰὺ Ῥερδιάςς ἴ]ιεςδο ΙποϊάεηίαΙ α]]αδίοης, ἴμο ]αῦ0ε; αρῖςί]ο 

Ὄθαγδ ΤΟΥ͂Θ βἰσπ]βοαπὺ Ὁθδίπιοπγ {ο ἴπο σοπετα] οχύοηρίοη οἱ ἴ]ο 

ο/ῇορ. Τ]ο βὐτ]οῖ 5εο]αδίοη οὗ ἴ]ο {επια]θ 5οχ ἴῃ (ποροο απά 1Π ΒΟΠῚ6 

ΟπτιεπίαΙ οοαηύτῖες ποθςθβδαγΙ]γ ἀοβατγοςά επι ἔγοπα {Π6 πηπ]βίγαδΙοης 

οὗ πιεη: απἆ {ο πιοεῦ πο παπί (μας 1610, 16 ντα {οαπά ηΘΟΘΕΒΡΑΣΥ αὖ 

δ Θ6ατΙγ ἀαῦε {ο αἀπαῖδ πποπιθη Το ὑπΠ6 ἀἰαοοπαίο, «Α. Υοπιαη-άθασοῃ 

Ὀε]οηπσίῖΏς {ο ὑπ6 ΟΠατο] οὗ Οα6ποβτοεο 15 ππεπθ]οπθᾷ 1π ἐπα Ἠρίςί]ο {ο 

Ὁπ6 Ἠοπιαηδ΄”,. ΑΑ ἐἴπιο αἆναποος, ὑμ6 ἀἱαοοπαίο Ῥθοοπιος 5011] πιοτα 

Ῥτοπιϊπθηῦ. Τη {πο Ῥπιρρίαη ΟἨαχο] ἃ {εν εαΙ5 Ἰαῦοτ (αροιῦ Α.Ρ. 

62) ὑπ ἀεαςοης ἔα]κο ὑλμεῖτ ταπ]ς α{ζετ ἴμο ργοςΏγίευς, 086 ὄντο ογάοι5 

ἑοσούί]ου οοπβΙὑαὐϊηςσ ἴμο τεοοστηῖδεᾳ παϊπΙςίαΥγ οἳ ὑπ6 ΟἨγὶδθίαη 5οοϊοίγ 

]ιογο”. «Ασαϊπ, Ῥαρδδῖης 9Υ6Υ αποῦμεν ΙΠπΐίοτνα] οξ Βοιὴθ Υ6α15, πο 

Ἠπά δύ Ῥατα] ἴῃ ὑπ Εϊτεῦ Ἐρίςί]ο ὑο ΤπιοίἩγ (αροπῦ Α.Ρ. 66) αἰνῖης 

οχρτο55 ἀϊτοσίῖοης α5 {ο πο απαΠΙβοαδίοης οὗ πιθη-ἆθασοπ5 απά ἹΥΟΠΙΘΗ- 

ἆεασοοης α κο”. Ἔτοπα ἴΠο ὕεποιγ οὗ 15 Ίαπσαασο 16 β6οπῃ5 οἶθατ ἴλαῦ 

1η πο Ομτίδάαη οοπηπηη]δ]ος οἱ Ργοσοηδα]ας Αλία οὖ 811 ονεπίς ἐπ 6 

Ἰηβυϊυα 0 Ύ/αΒ 50 ΟΟΙΠΠΙΟΠ μαῦ πηϊη]βύοτία] ογσαπ]ζαθῖοη που] Ῥε 

οοης]άογεᾶ Ιποοπιρ]εῦο νηλοιέ 16. ΟἨ {1ο οἴ]οτ Ἱαπά νγθ πιαΥ Ροσ]ιαρ5 

1π{ος ποπαι πο Ιπβγαοῦίοης υγλῖο Ἡθ θη αὐοιό ἐ]ο 6ατηθ πιο {ο 

Τιύαβ ἴῃ Οτεῦο, ὑπαὺ Ἡο ἁῑά ποὺ οοηβίάετ 160 ΙπάΙδροπραΡ]ο; {ου πν]]]ο ΒΘ 

ΤΙΕΠΊΙΟΠ5 Ἠανίης σἶνεη ἀῑτοςῦ ογάο» ἴο [15 ἀε]εσαίο {ο αρροϊπέ ῬτοῬ- 

Ῥγῦθγς 1η ΘΥΘΙῪ οἵύγ, ο 15 5116 ηὖ αΡοιῦ ἃ ἀἰποοπαίο7. 

2. ΥΝ η119 ἴμπο ἀϊαοοπαίο νγας ἴ]λιιδ απ. εΠ{ΙΓΕΙΥ που’ οΓθαΔΙοἩ, σα]]εᾷ 2. Ῥπας- 

ἔου ἢ Ὦγ ἃ βροοῖα] ΘΠΙΘΓΡΕΟΠΟΥ απᾶ ἀογε]οροᾶ ὈΥ ο Ῥτοσταςς οἱ ονοηῖς, 

ἴπο οατ]γ Ἠϊδύοτγ οἱ πο Ῥτοδογἰοναῖο γα ἀἱΙογοηό. 18 ἐπ βαογθᾶ 

Πβζοτίαη ἆγγε]]ς αὖ Ἰοπσί] οἩ ιο ΙπεΙύαδ]οη οἱ {π6 Ίοπνον οΏ]οο θὲ 15 

ε]οηῦ αροαῦ ὑπὸ Εγεῦ Ῥοεσϊηηίπσς οἱ ὑπ6 Ἠϊσ]ατ, ο οχρ]απαδίοη β66Π18 

ο Ῥο6, ὑπαὺ ο Ἰαὐῦος Ἰαά ποὺ ἴμο οἰαῖπι οἵ πογο]ϐγ {|κ ὑπ {οΥπΠοΓΥ. 

ὰ τ Τῖπα, 1, 8βᾳ. ο στ, 
10ος πι αἲ. δ' τ τ τη, τις 8ᾳ. 
3. Ῥοπι. ΧΙ]. 7. ὧν Τι. 1, 58ᾳ. 
4 Ἡοια, ΣΎ, 1. 
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ποῦ ἃ που ΤῊΘ ΟἨη]ςίαη ΟΠανο]ι 1η 1.8. οατ]αςδὺ βἴασο πνας τεσατάεά ΟΥ̓ ἴλμο Ῥοάγ 

ο. οἱ ὑπ6 2 επ]δ] ρθορΙθ 88 πούηῖπρ ΠΙΟΓΘ Παπ ἃ πον 5θοῦ αρτ]ησίηπσ αρ 

Ὦγ ἴμο 5146 οΓ {πο οἷά. Τ]ϊ5 πας ποῦ αππαβατα]: {ον λε Πτεῦ ἀῑδοῖρ]ας 

οοη/{οτπιθᾶᾷ {ο ὑΠ6 τε]ςῖοη οὗ ὑμαῖν Γαμος 1ῃ 811 οδεεπῦ]α] Ρροϊπηῖς, 

ῥτασδίθίης οἰτοιπιοίδίοΏ, οὐβετνίης {Πο βαῦραίμς, ἀπ αἰὐθεπάίτπρ ἴ]α 

{επιρ]ε-υγοτβΗ1ρ. ΤΠ6 βεοῖς 1π πο ὁουήςδΏ οοπιπιοηπγθα]{Ἡ Ὑοτα ποῦ, 

Ῥτοροτ]γ βΡοα]ίπς, ποποοπ/{ογπα]θύ. ΤΉΘΥ οπΙγ βαροεταᾶᾶεα ὑΠ611 στη 

ερεοῖα] ογσαπ]ζαῦΙοη. Το ἴμο εδύαρ]ρ]ιεἆ το]Ιρῖοη οἱ ὑΠεῖτ οοαπίτγ, υἩ]ο] 

Ῥαέ αἀορί- {ου ὑπ6 πιοςῦ Ῥρατῦ λε Ἴύεγο οαγεί{α] ῦο οΏβετνθ. Το Ππβϊαθίοη οὗ 
δα {τοπι [Π6 
ΒΥΠ8- 

δοβαθ. σεηοθΒ οὗ οτεεά δηαὰ ργδοίϊοθὄΌυ ὮιϊΠετεπύ τασθς α5 ὑῃ6 Ογτεπῖαης απἆ 

ΒΥηασοριες ας Ποχ]ρ]ο οποιρ] ο αἱ]ον {Τεο β8οορθ {ου γ]άθ ἀἴγει- 

ΑἹεχαπάτίαης, ἀῑῆετοπῦ οἶαδδες οἳ 5οο]εῦγ α5 ὑπ {Γεθάπιεη’, Ῥειπαρθ 

8150 ἀῑπετεπυ βοοῦ5 α5 86 Φαάάισοεες οὐ ὑμ6 ἛἨκδοπαθςβ, θαοἩ Ἰιαά οἱ 

οοπ]ά Ἰανο ὑΠεῖν οὐ αρεοία] ϱγπασοσιιθ”, ΊὝΠεγο Όλπεγ τηϊσ]λῦ Ἱπάπ]σα 

λπεῖγ Ῥεου]ατ] 165 νηὑΠοιῦ Ἠϊπάταποςθ. «Α8 5000) α5 ὑῃ86 εχραηρίοη οὗ 

{86 ΟµατοἩ τεηᾶετεᾶ βοπιθ οΓσαπΙζαῦΙΟΏ ἨΘΟΘΒΡΑΥΥ, 16 πγου]ά ΌΤΙ 8 

ἑαγηασοσιθ) οὗ 15 οπη. Τ1ο ΟἨτὶκήαη οοηστεοσαῦΙοΏηςθ 1Π Ῥα]εδήπο 

Ίοπσ οοηΕϊηιιεά ο Ῥο ἀεβισπαίθοά Ὦγ π]β παπιεῦ, ὑμοισ]ι με Όεγηι 

ὁϱοσ]εδῖα”. ἐοο]ς 185. ρίαος τοπ {ῃ6 νετ ἢνθὺ ἴῃ Ἰεαίμεη οοιη{γΙθς, 

1 ἴῃο Εγπαροσαθ 1561 ὕΠεγ ποι]ά παύατα]]γ, 1 ποὺ ΏΘΟΘΒΡΑΤΙΥ, 

αᾶορῦ ἴ]ο πογπια] σονεγηπηεηῦ οὗ ἃ 57ηᾶσοσιιθ, απἆ ἃ Ῥοάγ οἱ ο]άθι5 ος 

Ῥτεδργίους ποι]ά Ῥο οποδεη {ο ἆ1γοεοῦ ὑΠ6 τε]σίοας ΤΟΥ͂Θ ΠΡ απἆ ΡΥ 

8ἱ5ο το σγαύοῃ οὐ πο {επιροτα] σγε]]-Ῥεῖπσ οὗ ὑπ 5οοΙεῖγ. 

Ἠσπορ ἰλε βι]εηος οὗ Βὲ 1μπικο. γΠεη Β6 Πγεδῦ πιεηΏΙοης ὑΠ6 Ῥγος- 

Ὦγίευς, ἢ6 Ιπίγοάαοθς ποπ νηποιῦ Ῥτείασε, α5 ἔΠοιρσ]ι ὑπὸ Ιπς1 ὑπ Ίοη 

᾿ Οοοαείοι 366 ἃ πιαδίου οἱ οοππο. Ῥαῦ ἴμο πιοπιεπῦ οἳ μοι Ιπτοάαοῦῖοη. 

ορ 15 Βιρῃϊβοδηῦ. 1 Ἰαγο Ροϊπίεά οαὖ εἰδεπ]ετοί ἐΠαῦ ὑπ Όντο Ῥεγ5θοι- 

0Ἴοης, οὗ υἨῖοἩ δύ Βύερηεη απᾶ δύ {4165 Ὑετο τερρεονοΙγ ὑπ6 οΏ]εξ 

᾿ νΙοβίπις, τηαχ]ς ὕνγο Ιπιροτύαπό βίασες ἴῃ ἴπο ἀιδίοι οὗ Όπο (ἄἈοδρε]. 

ΤΊ οἷν οοὐηπεχίοη πΙδ]ι ιο 1Πύεγπα] ογσαπΙζαδίοη οἱ ὑπὸ ΟΠατοἩ 15 ποῦ 

1655 τοπιατ]καρ]θ. Τ]ο Βναῦ τεβα]ῦς ἀῑγοοῦ]γ ἔτοπι ἴμο οδίαὈ]ιδαηπιθηῦ οὗ 

1 Αοΐᾳ τι. 9. γὴν οὗτοι καλοῦσι τὴν ἑαυτῶν ἐκκλησίαν, 
5 Τί 15 βἰαΐοά, ποὺ ἐπ 676 πθΙΘΊΟ165 καὶ οὐχὶ ἐκκλησίαν. 8366 8150 ἨΙατοῃ. 

ἴΠαη 48ο 5Υπαβοσιθβ ἵπ ὀοταβα]ετ. Ἅ«ΕΒρίε. οκ. 13 (1. Ῥ. 746, εᾱ. Ὑα1].) 
ΤῊΘ ΠΌΡΟΣ 18 ἀοαρί]οβς στοαίΙγ εκ- «ρετῖίοίας οτἰεη{ῖς ϱ7ηᾶβΡοσ8Β,᾽ βρεακῖίης 
ασσογαίοᾶ, Ῥαῦ πιαδῦ Ὠατο Ῥθ6οη Υ6τΥ οἱ {86 Νασαγαηδ; ἔποιρῃ Πῖ5 πιθαηίης 

οοηβιάρταὮ]θ: 8566 Ὑῖηρα Ῥχοι. 4, [15 ποὺ αἱἴοσείπετ οἶεατ. Οοπιρ. Τεεί. 
Ῥ. 28, Δῃα χ. 1. 14, Ῥ. 253. αἷὶ Ραΐγ. Ῥεπῇ. 11. 

ὃ της 1.2. Βριρηαηίας(ασΣ. 18, 4 9090 ἄαἰαίίαπα ῬΡ. 208, 303. 
Ῥ. 142) Β47Β οἳ ἴπο Ἐίοπί{θΒ, συναγω- 
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86 Ἰουγεδύ ογάϑι ἴῃ ἴπο παϊπϊρίχγ, ιο ἀποοπαίθ. ΤῸ ἴμο βοοοπά ΤηΝΥ 

Ῥτοβαβ]γ Ὀο αδοτῖρεἆ ἴλο αἀορθοη οἱ ὑπ ποχῦ Ἠΐσ]ευ σγαζο, μι Ῥτεδ- 

γίειγ. ΤΠ15 Ἰαΐεγ Ῥογεοοαίίοτ. υγὰβ ἴ]ο βἶσπα] {ου λαο ἀῑδροτβίοη οὗ 

ὕιο Τνγο]νθ οἩἨ ἃ υη]άεν πηϊφοῖοη. ἈίποἙ σ᾽ ογαρα]οτη πνου]ά πο Ίοησοτ Ῥο 

ὑμῖν Ἠοπηθ ας ἨΙσΠεγζο, 16 Ῥθοαπιθ ΠθοΕΒΦΑΥΥ ὅο Ργονίάθ {ου {πο Ῥουπια- 

πεπῦ ἀἰτοσῦίοη οἳ πο ΟΠατοῃ ἔμοτθ; απά {ου ὑπ ραχρος5θ ἴμο πρια] 

δογεγηπιοπῦ οἳ ὑῃ8 βγηασοσιθ υοι]ᾶ Ὦο αἀορῦεάς. Νον αὖ 811 ογεπί5 

{ος πο ἢγβὺ πιο σῷ τοαά οὗ ΄ργθ8Ὦγίειϐ) 1Π οοηηθχίοηπ νζἩ {Π6 

Οπ]κίαη. Ῥγούπετ]οοά οὖ “ 6γαςα]οι]. 

Έτοπα μῖς πιο Εογπατά 41] οβ]οία] οοπιπιαπ]οαίίοης ὑσὶ. {ιο Ῥνοςυγίουν 
οὗ ᾖθτάβ8- πιοῦμεγ ΟΠατοῇΆ αγθ οαχτῖοᾷ οη {Ἠτοασ]ι 0λπεῖν Ιπίογνοηίῖοη. ΤῸ {π6 1Δ 

ΡιεδΏγίετ5 Ῥαγπαῦαβ απά Φαα] ΘΔ ἴπο αἶπι οοπίτιραθεά ὮΥ ιο 

(οπί]ο ΟΠατομος'. Ἔϊπο Ῥτεδργίεις ατο ρεγαιβθοη{]γ αρφοοϊαἰοά τ τὺ ἢ 

ἴμθ Αροβύϊθβ, ἴῃ οοπυοηῖπς {1ο οοπΏστςβς, 1η ἴμθ Βα ρουβουϊρύϊομ οἱ ἐιο 

ἀεογεθ, απά 11 πο 6εηπεγα] 5οὐ]επιεπό οἱ ἴπο ἀἱδραίο Ῥείπεσι {86 

«9 6π15Ώ πα Οεπ]ο ΟἨτκαηςὸ, ΒΥ ἴο Ῥτοςργῦαις δῦ Ῥαπ] 5 

γθοεϊγεᾷ ΤΙΑΠΥ 7685 ]αΐῦεγ ΟἹ. Ἠ]6 Ια5ῦ υΙβῖῦ 5ο « εγαδα]θπα, απᾶ ο ἐ]ιθτα 

Ἠο ρῖνοες απ αοοοιιηῦ οἱ Ἠ15 πΙδΡΙΟΠαΥΥ 1αβοιΥ5 απ ὑγαπιρῃςί, 

Ῥταῦ πο οῦ]οθ πγας ποὺ οοπΏπεά ο ἴμο πιοῦμετ ΟΠατοῖ αοπο. Πσέοπείοι 

ΓΘ 15} ρτεδΏγίεσῖθς οχϊδίεά αἰγοαᾶγ ἴῃ αἱ] {Ππ6 Ῥριϊποῖρα] οἶθίος οἱ ἐς ο. 

ἀἱδρειβίοη, απά ΟἨγϊδύίαη Ῥτεδογύογίες πνου]ά εαχ]γ ΟΟΟΌΡΥ ἃ ποῦ 1655 Ο1σο]ο». 

π]άο ἄγθα. Όπ ὑπ!" ὙΘΙῪ Πτοῦ ΠΠΙΡΙΟΠΑΥΥ ἸΟΌΤΠΘΥ πο Αρορί]ες 

Τατ] απά ΈῬαχπαβας 816 ἀεδογ]ρεά α5 αρροϊη πο Ῥγοδβγύενς ἴῃ ΘΥ6ΥΥ 

οματομ”, ΤῊΘ βαππο τα]θ πνας ἀοαρί]εςς οαττ]εά οαὖ ἴῃ α]] ιο Ῥτούῦ]ετ- 

Ἠοοάς {οαπάεά Ιαΐοτ; Ῥαῦ 10 16 πιεηοποά Ίθτο απά Ἠστο οὐ], 

Ῥεσβιαδο ἴ]ο πιοάθ οἱ Ρτουθάατο οἩη. Όλμιβ οὐσαβίοη σου] 5αῇβ]οο ἃ5 ἃ 

ιγρε οὗ ὑμρ Αροβῦ]εΒ) ἀθα]ίπσ» οἱδον]ετο απάςτ βΙπηῖ]αχ οἰτοαπαβύαποθς. 

19 παπηθ οὗ ἴμο ΡτθβὈγίευ ὕμθη ργεπεηῦς5 πο ἀἰβοι]{γ. Βαῦ νγ]λαῦ Ῥνορυγίοτς 

ταυϑὺ [6 βαϊἃ οἱ {1:6 ἔθυπα «Ῥ]ε]μορ’Ί Τὺ µας ουη ββονσῃ ἐπα ἴῃ ἐμ πμ, 
αροββο]ῖο πυτίίηρς 086 ὄννο αγο οπ]γ ἀλονοπύ ἀρείσπαίίοπς οἱ οπο απά 

ἴ]ιο βαπιθ οὔμοθ». ἩἨου απά ἩΥΠθγθ Ίνας ὑ815 5εοοπά ηαπηθ οπ]ρἰπαίας ἢ 

Το {86 οβῖοετς οὗ 6επίϊ]ο ΟΠατο]ιες α1οηο 15 πο ἔθυσα αρρ]θἀ, ἃ5 αν Ὀαέ οη]γ ἴα 

ΒΥΠΟΠΣΠΙΘ ὍΣ ῬτεβδΏγύεν. Αὖὐ Ῥμρριῖ, η Αδία ΜΜ ππιου”, ἴῃ Ογεία", οσα ἐς 

1 Λοίβ χὶ. 3ο. Όπ {πο 5θᾳπθοησθ οὗ ὅ Λοίβ χῖν. 24. 
ονεηίβ αἱ {8185 Ὠπιθ 566 ἄαἰαίίαπα Ῥ. “8 Βο9θ δΡρουθ, Ρ. οὔ Μα. , 
1341. ατῬ ή Ἐ 

3 Αοΐς ΧΙ. 2ο. -δ Λοὺὶβ σχ. 28,1 ΤΙΠΙ, 1,1, 2; ΟΟΠ1Ρ. 
5 Αοΐβ χτ. 2, 4, 6, 13, 33, ΣΤΙ. 4. ι Ρεῦ. , 26, Τ. 2. 
4 Αοίς χχ!, 18. Τη. 1. Ὡς 

ΡΗΙΙ, 13 
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Ῥοβρειρ]ο 
οτἱρῖη οὗ 
πο ἴθιπι. 

ΤῊΝ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

ἴἩο Ῥτοδυγίογ 15 5ο οα]]θᾶ. Τπ πο ποχὺ ροπεταθίοηπ ὑπ ο 15 

οπηρ]ογοᾶ ἵπ α Ιουδου ντίθθεη ὮΥ ὑπ (τεε]ς ΟΠτοἩ οὗ Ώοπιθ ἴο ἴμθ 

τοεῖ]ς Οµατο] οἱ ΟοτιΏῦμ”. Τ]άβ ὑπ6 ποτὰ σου! Βεοπι ο Ὦο 65Ρο- 

οἶα]Ιγ Ἡε[]οπίο. Ῥεγοπά {Π15 πο ατο 1ε[ῦ ο οοπ]εσοίατο. Ῥαὺ 1 νο 

πΙΥ α55ππιο {μαῦ ὑπ6 αἰ θούουβ οἱ τε]Ισίοι5 απά Β0018] οἰπι 05 απποηΏρς ὕ]μο 

: Ἱθαίμεη νγοτθ οΟΠΙΙΠΟΠΊΥ 5ο ο81164 ἡ, 10 νοι]ά παύατα]]γ οσο, 1 ποῦ ὕο 

ἐπ επβ]ο ΟΙτ]δάαπς ἴΠθπιβεί]γεβ, αὖ 411 ονεπί5 ἴο λμαῖγ Ἠθαί]αι 

; αβεοοῖαῦες, αἱ ἃ δὺ ἀεβισηαίῖοη ἴον ἐ]ιο ΡτεδΙάἶτπς ἨΙΘΠΙΡ6Υ5 οἱ πο πϑνν 

,βοοϊθίγ. ΤΠο Ἱπ/απῦ ΟἸωατο]ι οὗ Οτ]δῦ, π]ΙοὮ αρρεατες {ο {πΠ6 εἶν α5 

Τποῖοια 
τ ᾶπᾖῖθς οὗ 

19 ΡΙΘΡΟΥ- 
161. 

μα 

α γπασοσαθ, σου] Ῥο τοσαγάεά Ὦγ ἴμο Πεαίμει ἃ5 ἃ οοη/γαἑογηϊζγ ”. 

Ῥαὅ π]αίονου τπαΥ Πᾶνα ῬεεὮ ἴπο οτἰσίη οἱ ὑπ6 ἔοτπι, 16 ἀῑά ποὺ α]ζο- 

σοΐ]ον ἆἱςροβδεςς ἴλμο 6αγ]1ος παπιθ 6 ργοδργίοτ, Ὑλ]ο 501} Ἠε]ά 1ῦ5 

Ῥ]αςθ ἂ5 α ΥΠΟΠΥΤΗΘ ΟΥ̓́Θ ἢ (οπίΙ]ο οοπρτοεσαθίοης΄’. Απά, Ὑπεη αὖ 

Ἰεπσί]ι ἔ]α επι ῬϊςΠορ Ίνα αρρτορτίαϊοά ἴο ἃ Ἠϊσ]μαν οιῇορ ἴῃ ο 

Ονατο], ὑπ ]αὔΐου Ὀεοαπιθ ασαἶῃ, ἃ8 16 Ἠαά Ῥθευ αὖ Πτεί, ἴ]ο 5016 

ἀαδισπαδίοη οἱ ὑΠ|6 ΟήδΙαη ε]άετ”. 

ι/Τ]ιο ἆπέϊος οἱ ἴ]ιο Ῥγεβογὔεις Ίνεγο ὑνο[ο]ά. Τ]εγ πετε θοῦ τα]εγς 

απά Ιηβδύταοίοτς οἱ πο οοπστεσα[ῖοη. ΤΠΙ5 ἆοαρίο Εαποῦοη αΏρθατβ 

ἴῃ δῦ Ῥαπ]”ς οχργοββῖοη ΄ραδίοτς5 απά ᾖεασμαιβ)', πΠεγο, 45 ὕΠ6 {οτπα οὗ 

ἴμο ογ]σίηα] Β6ΘΠΙ5 ὕο 5ιον, ὑπ ἔνγο νγογάρ ἆθεογῖρθ ἴπο 6απιθ οῇ]οῬ 

παπάς ἀῑπετοπύ αβροοί. Τποαςα φουεγηπηεπέ γναδ Ῥτοβαβ]γ ἴπο Βτεῦ 

᾿ οοποθρίϊοη οὗ ὑπ οσο, γεῦ ὑπ ποτ] οἱ ἐεαελῖπφ πιαδὺ Ἠανο {α]]επ 

ἕο πο Ῥρτεδργίεις {οπι ἴμο γαι Βχεῦ απά Ίανο αβδαπιεά σγθα{εΓ 

Τ]ηο {πηο. 
410η οὗ 
ἰθασΏίηρ. 

1 πο στογύ] οὗ ἴπο ΟΠατοί, ἴμο 

γίβιύβ οὗ ὑπ6 αρορί]ε πα εναπσε]δίβ ἴο απγ Ιπάϊνιάπα] οοπιπαπΙόγ 

ῬτοιηῖπθηοςῬ α5 Όῑπιε Ὑγοηῖ ΟΠ. 

πηιιδῦ Ἠανο Ῥθοοπιθ 1655 απάἆ 1685 {εαιιεηῦ, 5ο ὑλαῦ ὑπ6 Ῥατάεη οὗ 1π- 

αὐτιοίῖοᾳ υγοι]ά Το σταᾶιια]]γ ἰταηβίογταά Ίοπι {πεβοθ ΠΙΙΡΡΙΟΠΑΙΥ 

Ἠεποο δύ Ῥαα] 

ὅ ΟΥ̓ΠΘΥ ΤΟΥ͂Θ σεπετα] ἀοεισπαίίοης ἴῃ 

Ῥτεασμεις {ο {Π|6 ]οσαὶ οβϊοστ5 οὗ 1ο οοπσγεσα[ΙοἩ. 

1 ΟἼσιη. Ώοτῃ. 42, 45. 
3 Πηρ ονἰάσεπορ ΠΟΎΘΥΘΥ 15 εΠσηί : 

8566 ΡΟΥΘ Ρ. 05, Ποΐθ2. Βοπιθ Ησηύ 18 
{Ἡτοπη οἩἳ 15 Βα δ] θοῦ ὈΥ ὑπ Ταού ἐπα 
186 Βοτηδη σοτεγηπιεηύ β66ΠΙ5 ἢγϑύ {ο 
Πγ6 τοοοσπἱροᾶ {π6 ΟἨτίδίαπ Ῥγοίμεγ- 
Ἰοοάς ἵπ ὑπο οογροταῖίθ οαραοΙΐγ, 85 
Ῥυτία] οἰ 5: 5660 ἄθ ΒοΟΒ51 Ποπι. δοἱίεΥΤ. 
ΤΡ 271. 

8. 0η Π656 ο]αῦς ΟΥ ΘΟΠ τα ὐθυ 0165 566 
Ῥθηαη 1,685 Αγ Οίγ65 Ῥ. 351 86. ; ΘΟΙΏΡ. 
ϑαϊηΐ Ραιῖ Ὁ. 2390. 

4 Αοΐς αχ. τ7, 1 ΤΊτα. δ: 17, ΠΙ0. 1. 5, 
ι Ῥοῦ. τ. 1, ΟΊεπα. Ἠοπ]. 21, 44. 

ἴπο Νεπ Τοβίαπιεηῦ 816 οἱ προιστάµενοι 
(1 Τη6β8. γ. 12, Ῥοπι, Σχ, 8: οοπΙΡ. 
τ ΤΊ. τ. 17), ΟΥ̓ οἱ ἡγούμενοι (ἨεῦἨ. 
ΧΙ. 7, 17, 24). Έοτ [Π6 ΙΟΥΠΙ6Υ οΟπ]Ρ. 
Ἠοτιηας 5. 11. 4, αδίϊη. Αγροῖ, 1. 67 
(ὁ προεστώς): Τοχ {86 Ιαΐΐετ, Ο]επι. Βοπῃ. 
1, 21, ἨΘΙΠΙ88 Κ18. 11. 2, ΠΠ. ϱ (οἱ προη- 
γούμενοι). 

6 ἨρῃςθβΒ. ἵν. 11 τοὺς δὲ ποιμένας καὶ 
διδασκάλου». Έοτ. ποιμαίνειν αρρηεά 
ἴο ὑπμθ ἐπίσκοπος ΟΙ πρεσβύτερος 899 
Λοίβ ΧΧ. 28, 1 Ῥοῦ. Τ. 2; ΟΟΠΙΡ. 1 Ρεῦ. 
11. 25. 
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ἴπ Όπγο Ῥ8βΡ8ςΦΟ5, νετ Ἡθ σῖνον ἀῑγοοῦίοηςφ τε]αθίηπσ {ο ὮΙ5Πορς ΟΥ 

Ῥτεδυγίους, 1ηδῖςδί5 ρεοία]]γ οἩπ. ἴμο {αοι]0γ οἱ ὑεαομῖης α5 ἃ ᾳπα]Ιῇοα- 

ὑϊοη {ου ὑπ ροβῖδίοπ’. Ὑεῦ 6νεη Ίεγο {115 υγοτ]ς 566Π15 6ο Ῥο τεσατζεἆ 

ταῦ]ετ α5 Ιποϊάεηία] ο Πατ α5 ἹηΠετεπύ ἴῃ Πο οῇϊσο, Τη ἴ]ο οπο 

ερὶςί]ο μ ἀῑτοοῦ5 ὑπαῦ ἀοπρ]ο Ἠοποιγ βἶια]] Ῥο ραῖά ο ἴ]οςθ ργθς- 

Ῥσίενς γιο Πᾶνα τα]θοᾷ σγα]], Ῥπὺ εερεοϊαϊ[ηψ ἴο 5αοἩ 85 “Ἴαροας 1ῃ 

ποτά απά ἀοοϊτιπαο”, α5δ ἴποισα οηθ Ἰο]άϊπσ {1115 οῇ]οο πη]σ]Ώῦ ἆ6- 

Τη ἴμο οἴ]ιατ, Ίο οἶοδες ἴμο 1ἰδὺ οὗ 

απα]ίβοαΒοηπς νηῦῃ ιο τοαιϊτεπιοηῦ ὑλαῦ Πο ἨίδΠορ (ου Ρτεδργίοτ) 

Νο] {α5ῦ ο {αι 0 π ποτά 1π αοοοτάαηςσθ νηΙζἩ ὑπ αροςθο]ο θεασμῖπς, 

“ὑμαὺ ἢ6 πιαγ Ὀ6 8016 θοῇ ο οεχ]οτύ ἴῃ μα Πα] ἐπ ἀοοϊτιπο απἆ ἴο 

οοη{αῦθ 6αΙΠΡΑΥΕΙ5, α]]εσῖης ἃ5. ἃ ΥΘΔΡΟΏ ἴ]ο Ῥεγπ]οίοας δου δηά 

οἶϊπο ἴ]ο ν/οτ]ς οὗ ΙπβίγαςῦΙοηὴ. 

στον Πρ ἨΙΙΠΙΡ6ΤΑ Οὗ πο 4156. ἰεασμει. ἸἈενετύμε]οβς ἴ]ιοτο 15 ηο 

Ρτουπά {ος βιρροδῖπσ ὑπαῦ πο πνοτῖ]ς οἩ {εασοβίηπσ απἆ ιο ποτ] οὗ | 

βοτεγηῖηπσ ρετίαϊπεᾶ ἴο 5εραγαῖθ ΠΠΕΠΙΡΕΥ5 οὗ ὑΠ6 Ῥτοββγύετα] οο]]εσα". ὦ 

Α9 ασ] μά 18 αρεοῖα] οἱ, 5ο πγοι]ά Το ἀενοῦα Ἠϊπιςε]{ ππογθ ος 1655 

εχο]ακίνε]γ 6ο ὑπ 8 οπθ ΟΥ ὑπ6 οὔμει ος ]λεςδο βαουθα {αποίίοης. 

4. Τὸ 15 οἶεατ ἵπεη ὑΠαῦ αὖ ιο οἱοβθ οἵ ὑπ6 αροξίο]ο ασο, ἴ]πο Όσο 3. ΒΙΒΗΟ 5. 

Ίοψετ οτάαις οὗ λα {]ταε[ίο]ά παπΙδίτγ Ὕγετο ΒΥΠΙΙΥ απἆ νηιάεΙγ ερία- 

Ῥ]Ηδῃοά ; Ῥιιῦ ίχασες οἱ πο ὑμῖν απἆ Ἠ]σ]ιοςύ οτἆστ, ἴ]α ερῖδοοραέθ Ῥτο- 

Ῥετ]γ 50 οα]]οά, ατα {6 απά Ιπά1ςί]ποῦ. 

Έοχ ο ορ]ηῖοη Πασπατάθά Ὦγν Τ]πεοάοτεῦ απά αἀορίεᾶ Ὦγ πιαπγ ΤῊΘ οῇῖοθ 
: . ποῦ ἃ 6ΟΠ- 

Ἰαΐετ πντ]θοις΄, ὑμαῦὺ 0Π6 βαπιθ οἴου 1η ο ΟΠατο]Ὦ το ντο Ετςί μμ. 

1 τ ΠΗ ΠῚ; 11. α, ΠῚ ΕΣ 9. 4 Οµπ 1 Τίπι, ΠΠ, 1, τοὺς δὲ νῦν καλου- 
31 ΤΙη, γ. 17 μάλιστα “οἱ κοπιῶντες 

ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ. Αὖἴ ἃ ΤΙΠΟΗ 
Ἰαΐοσ ἆαΐθ ππο τοαᾶ οἳ ' ῬτοδΏγίετϊ ἆαο- 
{οτ6Β,;᾽ πηθηςοθ 16 πια Ῥειῃαρςδ Ὦρ 1ῃ- 
{οτγοᾶᾷ {]αί οσοι ἴμεη ἰ1ῆο ποτ οἵ 
ἰοαοβίης παβ ποῦ αΏ5ο]πβε]γ ΙπάΙβρεΠ6- 
8Ώ]ο {ο {πο Ῥτοβυγτίεται ο{ῇσο; «4οῦ. 
Ῥετρ. οἱ Εεῖ. 13, ΟΥργΐδῃ. Πρήεἰ. 20: 
566 Ἠ]{δοἨ] Ρ. 252. 

8 Ἔμο ἀἰδήποίοια οἳ Ια7 ος τα] ης 
εἸάστς, απᾶ παπ]βίθτβ ῬτΟΡΕΣ ΟΥ {θαοβίησ 
εἰάστς, ππαβ Ἰαιᾷᾶ ἄοππ Ὦγ Οα]νίη απ 
Ἐα5 Ῥο6επ αἀορίαᾶ 85 {ο οοπβ ΕΙ (πίοη οὗ 
βοτετα] Ῥτοβυγίοτίαηπ ΟΠπτομἨθΒ. ἜΤηϊ58 
Ἰπθετρτοίαίίοη οὗ δὲ Ῥαπ]”5 ]αηραασο 15 
χο[α{θᾶ Ὦγ Ῥοίμο Ρ. 224, Ἠ1ΙδοἨ] Ῥ. 352 

΄.βα., απᾶ Βομαβ Ηἰεῖ. οί 4γροφὲ, Ον. τι. 
Ῥ. 312, Ῥεσϊάςς οἰᾶςς πΙθετβ βπο] α5 
γιαίηρα απᾶ ΜορΠοαῖπι, 

μένους ἐπισκόπους ἀποστόλους ὠνόμα ζον" 

τοῦ δὲ χρόνου προϊόντος τὸ μὲν τῆς ἀπο- 

στολῆς ὄνομα τοῖς ἀληθῶς ἀποστόλοις 
κατέλιπον, τὸ δὲ τῆς ἐπισκοπῆς τοῖς πάλαι 

καλουμένοις ἀποστόλοις ἐπέθεσαν. 8366 
8150 15 ηούθ ου ΕΠΗ. 1. 1. Οοπιρ. οχᾷθ- 
ποτ Τ]ιεορ]ι. 4πιοῖ. ο. χ, Β]απί Γἰγ8ὲ 
Τ]ιγεο (επίιιγίοΒ Ὁ. 81. ΤΠμουᾶοτοαί, 5 
πια], 5 Ῥοττονθᾶ ἴτοτι Τ]θουᾶοτο οὗ 
Μορβιθβία οἳ 1 Τίπα, 111. 1, “Θὰ Υοτο 

ΠῚ ΘΡΊΒΟΟΡΙ ποπαϊπαπίατ, ΙΙ ἔππο 
αροβίοἩ ἀἰορραπίατ...Ῥεα{Ιβ Υοτο 8Ρο- 
βίο]ς ἀθοοάσπάρας, 1111 απῖ ροδῦ 1]οβ 
οτά πα βϱαπῦ ... ϱΤαΥο οχἰβεΙπιατοταπῦ 
αΡοβί{ο]οσαπ1 5101 γιπαίσατο παποπρα{1ο- 
ηθπ; ἀἰντίξεταπῦ εΓρο Ίρβα ποπιΊπα, οἱο.” 
(ΏαβαἨ. Ματ. ντ. Ῥ. 6ο 9, ϱᾱ. Μίἱσπε). 
Τπεοᾶοτθ Ἠοπετογ πηα]κες ἃ ἀῑς{ΙΠποξΙοπι 
Ῥοΐπαςι ἴμθ πο οῇΏ]οθβ: ΠΟΙ ἆοος ο, 

1-5 
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οἵ 6 4Ρο- οδ]]θᾷ αροξῦ]ες οαππο αξίογνγαχά5 ο 06 ἀθβίσπαθεά Ῥίεπορς, 15 Ῥαρε]ος. 
β{ο]αίθ. ΤΕ {]ιο ὑνο οίᾷεος Ὠαά Ῥεεπ Ι1άσπθϊσα], πο 5αὈρύαθίοη οἱ ὑπ 6 9ΏθΘ ΏβΙΙΘ 

Οἴου ὑπὸ οἴ]αι υγοι]ά πᾶν τοαα]γεά βοπιθ εχρ]απαϊο!. αὖ 1η {ποῦ 

ἵἱ Πο Αιποβίοης οἱ πο Αροδυο απά ἴλμο Ὦϊδμορ ἀῑβοτεά πιάεΙσ. ἜΤπο 

ΑΡοβί]ο, 1]κο ἴμο Ρτορ]οῦ ο ὑπ εγαπσεἡςῦ, Ἰε]ά πο ζοσαῖ οἩ]οο, 

Ἠο νγας οββοηὔΙα]]γ, αδ Πἱ5 παΊηθ ἀθποῦεΒ, ὃ ΠΙΙΡΡΙΟΠΑΥΥ, ππον]ης αροιῦ 

{νοπι Ῥ]ασο ἴο Ῥίασς, {οππάϊΐησ απά οοπΒγπιησ που Ῥτούπεγ]οοςς, 

Τ]ο οπἱγ στουπά οἩἳ οι Τμοοάοτοῦ Ῥαϊ]άς Π5 {πθουγ 15. ἃ {α]εθ 

Ἱπθογργοίαῦίοη οὗ ἃ ῥᾶβδασο ἵπ δὺ Έραι. Αὐ πο οροηῖπσ οὗ ὑπ 

Ἡρίκ[]ο ἐο Ῥ]Πρρί ἴλο Ῥγαβργῦο (Ἠονο σα]]εά Ὦϊ5]ιορς) απᾶά ἀεαοοπβ 

ἅ16 βα]αῦεᾶ, ψ 116 ἴῃ πο Ῥοάυγ οἳ ιο Ἰοῦῦοτ ὁπ Ἡραρητοάϊύας 15 

Ῥ]]. 11. 25 πιθηῖοπθᾶ ἃ5 απ. «αροςῦ]θ’ οἱ ὑπ ἘΠΙΠρρίαης. Τῇ «αροξΏ]ο) πεγο πὰ 
νΤΟΏΡΙΥ 
οχρ]αϊπεᾶ. 0Π6 τηθαπίησ σγμῖςἩ 15 Όἶνας απρῖσηοᾶ {ο 10, 411 πο {Ἠτοο ογᾶθυβ οὗ ὑπὸ 

πΙΙΠΙΦΙΥΥ πγου]ά Ῥο {ουιπά αὖ ἙλΠρρί. Ῥαῦ ὑπ|5. Ιπύεγργεαῖου σνη] 

ποξ αἰαπᾶ. Τμὸ ἴταρ ΑΡοβῦϊο, {|τὸ Βύ Ῥεῦον οὐ δῦ οι, Ῥθασς 015 

1016 αξ ιο 1πθββοΏσοτ, ἴ]ιο ἀε]εραῦε, οὗ Οιγὶςὺ ἨΙπηδο]{: 8116 Ἐραρ]το- 

ἀῑνας 15 ΟὨΪΥ 5ο β0γιεά ἃ5. ἴἶθ πΙθββδηςοΥ οἱ ο ἘἨρρίαη Ὀγοίπεν» 

ποοά ; απά ἴῃ {Π6 ὙΘΙῪ ποχῦ οἶαπδο ἴμπο οχργεβδίοη 15 οχρ]αιεά Ὁγ ὑπ 

υφαζοιποηῦ ἴμαῦ Ίο σαν θα ἠ]αῖν αἶπι {ο δὺ Ῥαπ]". ΤῈ 15ο οἱ ὕ]ο 

πνογά Ίιοια Ίιας ἃ Ρατα]]ο] ἴῃ απού]εγ Ῥάβδαρο”, ΨἨΘΓΘ πιθδβοηΏρους (ος 

; αροβί]ος) οἱ ἴλο οαχο]ες αὖθ τασηθοποᾶ. Τῦ 15 ποῦ ὑπετείους ὕο {6 

Τ1ι9 ορῖς- 
ὁοραΐο ἀθ- 
νεΙοροᾶ 
οαὖὺ οὗ [86 
Ρτ8βΏΣ- 
16ΥΥ. 

αροβί]ο ἐμαῦ νο τοτιϑὺ Ἰοο]ς {ου ὑπ Ῥγούοῦγρο οὗ ἴπο Ῥϊβ]ορ. Ἠον 

βιν Ιπάοοὰ απᾶ 1η ν]αῦ 59Ώ59 ὑπ6 Ὀϊδιορ πΙαΥ Ῥο οα]]εἆ α 51οςθβδοτ οἳ 

Όιο Αγροβίιο5, η] Ῥο ἃ Ῥτορου ραρ]οοῦ {ου οοπηβἰἀεταδίοα: Ῥαέ μα 

ειιοοθβδίοΏ αὖ ]6αβδῦ ἆοθς ποὺ οοπβ]δῦ ἴῃ απ 1ἀ θη γ οἱ ο/[ορ, 

Τ]ιο ΙήςίονΥ οὗ ἴἶιο παπι 1058} βασσοδί5 ἃ ἀἰβοτοπύ αοοοαπύ οὗ {86 

οπἱοῖη οἱ ἴ]μο ερἰκοοραΐο. Τί ΏϊδΠορ γγα5 αὖ Πγοῦ τιδεᾷ 88 ἃ ΒΥΠΟΠΥΠΙΘ 

{ου Ρτοςυγζοτ απιά α[νογγγανάς οππιθ ἴο ἀοβίσπαῦο ἴ]ο Ἠ]σμεν οὔ]οες απἆθχ 

ὙΠΟ ἴλο Ῥτθβργίαις 5ετγεά, ἴμο ορίδοοραίθ ΤῬΤορετΙγ 8ο οδ θᾶ 

που] 5οσπι {ο Ίανο Ῥθυυ ἀανε]οροά {οπι πο 5αροτάϊπαῦο ο[ῇορ. 

Τα οἶ]οι νγονᾶ», ὑπ6 ορίεοοραίθ γα» {ογπιθᾶ ποὺ οαὖ οἳ ὑῃθ αροδίο]ῖο 

:οτάος ὮΥ ΙοσαἩβαίοη Ῥαῦ οαὐ οἱ ὑ86 Ῥτεβργίετα] ὮΥ οἰεναίῖοἩ: πὰ 

«το ἀῑ]6, πΥλΙοἩ. ογρῖπα]]γ γα οοΠΙΠΙΟΠ ἴο 81], οἅτη 6 αὖ ]επσῦῃ {ο Ῥο 

αρρτορτ]αῦεᾶ {ο ὑπ οΏ]εξ απιοης ἔλαπι ὃ, 

11 Τ]οοᾶοτοί, παϊβιπ{ογρτοῦ ΡΗΙ].11.25. 3 ο Ο0Υ. γΗ]. 23, 566 άαἰαίίαπε Ῥ. οὔ, 

Π]ηρ οοιηπαθηαὔος Η 117 850,0} ἘΙΡΗθΘΡ. Ἅαηοῖθ 3. 

ἦν. 11, 675 “αροβίο]ἰ ορἰβοοΡρί απ.) 18. Α. ραγα]]ε] ΙπείαποῬ Ίτοπι Αἰλεπίαη 

1 8366 ΡΠΙΙ. 11. 25, πια {π6 τοί. τη συ αθίοης Ὅ{111 ΠΠπδίγαϊθ {115 πδαρο. 



ΤῊΝ ΟΗΠΗΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 197 

ΤΕ {15 δοοουπὺ θ6 ἴτιας, Ὑ6 πι]σηῦ θχρεοῦ ο ἢπα ἴῃ πο τηούμου δ. Ζααθ5 

Οματοῖ οἳ Ζ6γαδαίοπι, π]ΙοἩ αξ ὑπ εατ]εςύ {οαπάεᾶ υγοι]ά 5οοποςδύ ρω 

1Ἴρθη 1Πζο πιαζαχΙῦγ, ὑπ6 Βχςῦ ἴχασορ ος ἰῑίς ἀενε]ορεά ἔοτπι οἱ {ο ΡΙΡΠΟΡ, 

πηϊηϊςῦχγ. ΝΟΥ 15 ὑμῖ5. οχροούαδίοη ἀἰδαρροϊηθεα. «απιο ὑπ Του 5 

Ῥγοί]αυ αἱοπθ, υγιῦ μη ὑπ6 Ρετὶίοά οοπιραβδαά ὈΥ ὑΠ6 δροβίο!ο της», 

οδῇ οἶαῖπα ο Ὅ6 τοσαγάθά α5 ἃ Ῥίδπορ ἴῃ Πο Ἰαῦος απά τοῦθ βρεοῖα] 

6εηςο οὗ ἐπθ ἔθη. Τα ἴμο Ἰαπσαασο οὗ δύ Ῥατ] Ἡο ἴαχερ Ῥγοοθάσποθ 

ενεπ οί ἴμο οατ]1αβῦ απά στοαξεςῦ ΡγθασΠΘΥ5 οὗ ἔμο «.οβρα1, δύ Ἠεῦεγ απά 

δῦ 1 ομπ], π]θγο ὑμ6 αβαῖτς οὗ ὑπ6 ο οπ15Ώ ΟΠ ΌΤΙ. βρθοϊα]]γ ἃ. 6 ο0Ἡ- 

οθιηθά. Τὴ δύ Τηι]κος παχταῦϊνο Ἡθ ΑΡΏΡΘαΙ5 5 ὑπ Ίοσα] τερτεδεη{α- 

ἴϊνο οἱ ἐ]ιο Ῥτοϊ]μετ]λοοά ἴῃ ο. 6γαραίοτῃ, Ῥτεδιάίης αὖ ὑπ 6 οοΏσΓΕ55, ὙΓΠΟΒΘ 

ἀθοίδῖοη μΒ6 βασσαςῦς απιά νγ]ιο5δθ ἆθογθο Ίιο αρρεατ5 ο Ίανο {ταπιθα”, 

γορθίνΊης ἐῃ 6 πιΙβΡΙοΏΕΥΥ ΡΥΘΔΟΊΘΙ5 85 0]ιογ τεν1ςῖῦ {νο πιούμε Οατο]ιό, 

αοἰῖησ σοπθταΙΙΥ α5 ἴ]λο τείοτοο ἴῃ οοπαπηηΙοαΒΙοΠβ τι {οτεῖση 

Ῥτού]εχλοοᾶς. Τ]ο Ρ]ασο αβθἰσηες ο Ἠϊπηα 1η ὑΠ6 βριτῖοις ΟΙεπιοηίίτηος, 

πνηστθ 6 15 ΓΤ ρυθϑθη θα αξ 51ΡΤΘΠΙΘ αΓΡΙὔ9Υ οτογ ο ΟΠ ΤῸ. απῖνεγςα] 

ἴῃ πιαῦύεγς οὗ ἀοοίτίπε, τηαςδῦ Ὦθ ἐτεαίθά α5 ἃ 6ΤΟΡ5 οχασσογαίίοη. Τῆ]5 

ΚΙπά οἳ απύΠοτΙῦσ 15 ποπ Ώθγο οοπη{θγγθᾶ ΡΟ ἨΙΠι 1π πο αροδίο]ο 

νη]πσς: Ὀαὺ Ἠ]5 βοοῖα]ὶ απἆ οοο]εδιαβύϊσα] Ροδί6ΙοἩ, αξ 15 αΏΡ6αΥΕ ἴῃ 

ού Τμαίκο απᾶ δύ Ῥαπα], εχρ]αῖη5 μον ὑμ6 οχασσεταῦΙοη γγα5 Ῥορββίρ]ο. 

Α πα {815 Ῥοβ](ῖοη 15. ἴ]ο Π1ΟΓΘ τεπιατ]καβ]θ 1, α5 Β66ΠΙ5 ζο Ίαγο Ῥθει 

{μο σα5ο, μ6 γα» ποὺ οὔθ οἵ {πο Έπε]νε΄. 

Οἱ {ο οἶμος λαπά, ἐμπου εδροσῖα]]ν Ργοπιποηὔ, Ίο αρροατς ἴῃ ἐῃ8 μα τοί 

Λος 45 ἃ πιθπιρος οἱ ἃ Ῥοάγ. Παπ Βὲ Ῥοΐοι, αὐ Ἠϊς ο5οαρθ {γοπι δν, Ὁ 
Ῥτίκου, 15 αροπαῦ ἴο Ίθεανο «/ 6γιβα]επ1, ο ἆθδῖτος ὑπαῦ 15. ἆε]ίνογαπος ΡΤ6ΡΡΥ- 

85Π8}} ο τοροτῦθἆ {ο /απιθ απά ἴμο Ῥνεύμτον», «που ασαίι δὲ ον, 

Ῥαπἱ οὐ 15 ]αδῦ νΙφιῦ {ο ἰμο Ἠο]σ ΟἿΌΥ 5οε5 ὕο 866 «απιθδ, πο 8.6 

τοἱά ὑμαῦ 411 ἴμο Ῥτεδργίετβ πετο ᾖτοδεηύ”, 

«1 απ 15 παπηθά ὮΥ ΗΠπβο]{, 1Π οὔ]θΥ5 119 15 οπι] θα απά ἴλμο ρτεςογίους 

ΤΆ ἴῃ βοῖηθ Ῥαβδασες ὁ 

δίοῃθ δῖ τηθηὐϊοηραΐ, 

ΤΏῊΘ ἐπιστάτης 858 οΠαΙΤΠΙΔΗ οἳ ἃ. Ῥοάᾶγ 
οὗ {δη πρόεδροι, ὪΨΠο 11επιβείγοβ ὙΟΥΘ 
αρροϊπί{θᾶ ἴπ ἔπτη Ὦγ Ἰοὺ {ο β6ΥΥ0Θ {Τοπ 
δι Ίαχσ6τ Ῥοᾶσ οὗ ΠΥ πρυτάνεις. Ὑοὐ πο 
Ώπᾶ 119 ἐπιστάτης ποῦ οπ]γ ἀοδὶσηδίοαᾶ 
πρύτανις ρατ εποεἸοπσο (Ώοπιοβί1. Τί- 
πιοςγ. 8 157), Ῥαύ 6πεη αἀάτοβεοά ὮΥ 
{15 παπηοθ ἴῃ {Π 6 Ῥγοβοηορ οὗ {π6 οὐ ΠΟΥ 
πρόεδροι (ΤἨπο, νἱ. 14). 
τα σα]. 1. ο; 5860 Π6 ποΐθ. 
3 Αοΐβ ΧΥ. 123 88. δύ ζ8πιθς Εϱρθα]ςβ 

Έτοπι μις 16 πηαΥ Ῥο Ἰπίοχγοά ἐμπαῦ ἐποαρ]ι 

1α5δύ απᾶ αρρατοπ{]γ πὶ ἢ βοπιθο ἄφρτοθ 
οὗ απ{]ΠοχΙϐγ (ἐγὼ κρίνω Υοχ. το). 1ο 
ἄθοτοαρ 15 οἸατ]γ Γτατιθᾷ οη Ἠ15 ΤΘΟΟΠΙ- 
πηρηᾷα{ΙοἩς, απᾶ βότηθ Ιπάθοίβίτο οοἵτι- 
οἸάεποθβ οὗ βἴγ]ο πὶ Ἠϊ5 ερΙβί]θ Ώατο 
Ῥοαεπ Ῥοϊη{θᾶ οτ{, 

8 Αοΐς χχὶ. 18; ΟΟΠΙΡ. ΣΧ, 17. Ἀθθ 
8150 ἄα1. 1. το, Π. 12. 

4 5389 (σαἰαίαπα Ῥ. 252 86. 
δ᾽ Λοῖς ΣΙ]. 17. 6 Αοΐς χχὶ, 18. 
7. Αοΐς ΣΙ. 39; Ο60ΠΙΡ. ΣΥ. 4, 23, ΧΥΪ, 4. 
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Ἠο]άϊπο α ῬοβΙδΙοΏ 5ΠῬεσίος Το ἴ]θ τοςδῦ, Ἡο πας 5111] οοηβιάεγεά ας ἃ 

ΠΙΘΙΙΡΕΣ οἱ ἴ]θ ΡγοβΏὈγίειγ ; ὑπαῦ Ἡο πας ἴῃ {αοῦ ὑπ6 Ῥεαςά οὗ Ρτοδιάεηῦ 

οὗ ἴ]ο οο]]εσο. λΠαῦ Ῥοψογ ὑΠ15 Ῥγοδιάθηογ οοη{θιτεᾷ, Ἠου {αν 16 

ν/α5 γοοοση]βεᾶᾷ α5δ απ Ιπάερεπάεπύ ο]οῖα] ῬοβίοἩ, αηᾶ ο γ]αῦ ἆ6- 

σγ6θ 16 Ίναδ ἆπθ {ο {1186 αβοεηάαπογ οἳ 5 Ρεγ5οπα] σΗ1ἵ5, 816 ααεδῦϊίοη5 

πγηῖο] ἴῃ ὑπ6 αΌδεποῬ οὗ ἀτεοῦ 1Π{ογπιαδίοΏ ση ΟΠΙ7 Ῥ6 απΠβυγεγαά Ὦγ 

οοη]εοῦατθ. Ῥαῦ Ἠ]5 οἷοδθ τε]αῖοπ5ΏΙρ νηζ] ὑῃ6 Του, 115 τατθ εΠΘΙΦΥ 

οἱ οἸαταοῦετ, απᾶ 815 τὶσιά ᾳαποῦγ οἳ 118 πυ]Ιο] πγοι ὑμ6 χορρθοῦ 

6Υεη οἱ ἴλμο αποοπνεγύοά ὦ.αν5', ποιά τεαοῦ αροη 15 ο[ῇσςθ, απά 

ΙΠΑΥ Ρετλαρς πᾶν εἰεγαῦεά 1ὖ {ο ἃ ]ενεὶ πο πνα5 ποὺ ἀεβηϊθεΙγ 

οοηθειαρ]αίαά 1Π 105 ογΙθ]η. 

Κομίειορε Ῥαῦ ΙΙ] 0119 ερίδοοραἰ οίῆσο ὑπ εχἰκίοᾷ 1η {116 πποῦλεν ΟἨατόἩ 

τς δν οὗ { εγιαδα]θηι {γοπ1 Υ6ΙΤΥ εαγ]γ ἀαγ5, αἲ ]εαςύ ἴῃ αν ταζΙπιθηύασγ {0ΥΠ1, ἴμθ 

ΟἨατομθΒ. Ν ον Τοδαπιεπῦ Ργοδεηῦ5 ηο ἀῑδαποῦ γαοθςν ο 5αοῖἈ ογσαπΙζαῦΙοη 1π 

ἴμο επί] οοπστεσαῦΙοΏ8. Τ]θ σογετηπηρηῦ οὗ ὑπ6 (επῦϊ]ο οἩαγοβθς, 

Τπνοβίασος α5 {μθγο τερτοδεηίες, ΘΧ 1105 ὑνγο βαοοθββῖνθ βίασεβ οὗ ἀεγε]ορπιεπῦ 

τον ̓ ταν ἰεπάίησ ἴῃ μας αἰτθούϊοι : Ῥιῦ Όμο ὑ]ιτά βίασο, ἴῃ πγΠΙοΏ ερίδοορΒοΥ 

ἀεβπιύε]γ αρρεατς, 5011] 1165 Ῥεγοπά ὑπμ6 Ποτίσοη. 

(1) Ο60ς- (1) ἥχο Ἠανοε Πτεῦ οὗ 811 ὑπ Αρορί]ο5 {]ιεπηβε]νοςβ οχοτοῖρῖπσ {18 
β1οπα] 51|- 
Ῥθυγ]βίοη 

Ὦγ ο 500. απά οὐ ἐμο βροῦ, 5οπηεύίπηος αὖ ἃ ἀῑδίαπορο ΟΥ̓ Ιαῦύεν ος ὮΥ Ἰωθββασθ, 
ΑΡΟοΡί] : 
Ὄπ τις ΙΠΙΔΦΙΠΑΤΥ Ρἱοῦατο ἄταννη ὮΥ δῦ Ῥαπ], θη 11ο ἀῑγοοῦς ἰπο Ῥιιι- 

εαρεγιηίοπάσπσθ οὐ ὑΠ6 ομτιγο]ιο5 ταπάθυ ὑΠ|6 1} 9316, δοΠΙΘίΙΠΙΘ6Ρ 1η Ῥ6υ- 

Ἓοἱνο.  ἀςμπιοπέ οὗ ὑπ6 Οοτἰπζλίαη οβεπάσν, νυν α] Ὁ χορτοςοπίς 5 Ῥοβίδίοη ἴῃ 

115 τοβρθοῦ. Τῇ] ππεπηρονς οἱ πο οἨιιτοἨ αὖο σαΐζμετεά ὑοσούπος, μι 

οἸάθιβ, νθ ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ, Ῥαΐης 5οαῦθοά αρανῦ οἩ ἃ ἀαῑς ος ήραπθ; Ίο 

Ἠϊπηβδα]{ α5 Ῥγοσιάεηό, ἀῑτθοῦδ ὑμοὶν ἀελρεταίίοης, οο]]εοῦ5 ὑΠ61ν νοίο», 

Ρτοποιιποθς βεπίεποο οἨ. π6 σι]0γ ππαἩ”,. ον ἴμθ αὔβεπορ οὔ ὑΠ6 

αροδίο]ίο ργοεβιάαεπῦ ναδ αοὐα]1γ 5αρρ]εά ἵπ ὑπ15 1Πβίαποθ, συγ ἆο πού 

πουν. Βαῦ  οοαηοῖὶ ἵνας Ἠε]ά; Ίο ἀῑά ἀϊτεοῦ ὑ]αῖγ γεταιοῦ έπ ερὶτ]ῦ 

ἔοισΏ ποὺ ἴῃ ρθι5οη); απά “{Π|6 πια]ογίῦγ᾽ οοπάςπιπθᾶ πο οβεπαςτ”. 

Τὴ {ιο βα1Ώθ αγ δύ Ῥεΐεν, σἰνίπο ἀἰτεσῦῖοης {ο {πο εἰάεις, οἶαίτης ἃ 

Ῥ]αςο απποηΏσ ἔλεπι. Τ]θ {1016 “ {ε]]ου-ρτοδΌγύετ, νΥη]ο]ι Ίο αρΡρ]165 {ο 

Ἠήπαδα]{”, ννοι]άἀ ἀοιρί]εςς τεσα] ο ιο ΙΠΕΠΙΟΥΥ οἱ 815 τοαάςις {ο 

οοσαρῖοης γε 116 Πἱχηδε]{ μά Ῥγοδιάεά ναζ {Π6 οἰάοτ απά σαϊ]άεὰ 

{πει ἀε]ιοεγαῦΙοης. 

« 1 566 ἄαἰαίίαπα Ὁ. 365 Βα. ο. 2 Οο1. . 6 ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ 
δα Οοχ. τ. 3 8ᾳ. τών πλειόνων. ἁ 1 Γοῦ. Τ. 1. 
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(2) ΑΑ ἴἶιο Βγδὺ 5ίασο λατ, ὅπ6 ΑΡροδίιος {]επησε]νες πγογο ἴ]ο (9 Ῥοςῖ- 
ΘΠ066 οὗ 

εαροπηεπάςηίβ οἱ εασ] ΙπάϊνΙάπα] οματοῃ. Βαὺ Όιο νηάαν βρυθαὰ οἳ ᾳροββο]ῖο 

ιο (.οβρα1 ννοι]ά ἀἰπαϊπΙςἩ ἐπ6 ΠΘαΌ ΠΟΥ οὗ ἐ]ιαίγ γἱδῖζς απά ἱπιραίσ ὑμ6 49ἱ6Ρ8/ΘΡ. 

εβΠοΙοπογ ο 5ιοῖ 5αρετν]θίοη. Τπ ο 5οοοπά βίασϑ ἰ]ετείοτθ πο πα 

ὕπαπα, δὖὺ οτ1]οα]. 66α8οΏ5 απά ἴπ Ἱπιρογίαπό οοπστεσαΒίοη5, ἀε]εσαίίης 

5ΟΠ19 {γαςῦνγογίμγ ἀῑδοῖρ]θ ὙΠῸ βΠοπ]ά ἢχ Ἠϊ5 αροᾶθ 1π ἃ ρἶνεπ Ῥ]αοθ 

πο Ῥαρδίοτα] 

Τὸ 15 ὑπ6 οοποδρύϊοῃ 

ΤΟΥ α πιο απἆ ἀῑτοοῦ ὑμ6 αβαΙτ5 οὐ ὑμθ6 οΠατο] {Π|6γ0. 

Βριδί]ες Ῥγεδεπύ {1 5αοοπἆ βἴασο ο ο} γΥΙ6Υ. 

οὗ ἃ Ιαῦεγ ασε Υ/ΠΙοἩ τεργεδεηῦς ΤπιοῦἩγ α5 Ῥίδιορ οὗ Ερμεξδας απά 

Τϊζας ας Ῥϊκμορ οὗ Ογείο'. ού Ῥαπ]5 οὗΨΏ Ιαησαασα Ιπιρῃες ὑπαῦ ἴ]α 

ΡοβΙὔ]οη. ΠΟ 6Πεγ Ἰε]ά πας ἰεπροτατΥ. 1Ιπ ῬοῦἩ οϱ.δες ὑμὶν ἔθυπι 

οὗ οἵδοθ 15 ἀταν]ησ {ο ἃ οἱο8ε, θη Πο Αροβῦ]ο ντος”. Ῥαῦ ὑΠ6 

οοποθρύϊοῃ 15. ποῦ α]ὐοσείμεγ πψιυποαὺ Γοαπαἀδύϊοη. ΓΗ 1655 ῬεΓη]ᾶ- 

ὭΘΠΟΘ Ραῦ Ῥεγ]αρς στεαῦες δαὐπουιύγ, πο ΡοβΙθίοπ οοοαρ]εἆ Ὦγ ὑπ686 

αροβίο]Ιο ἀε]εσαύῦες πογετί]μο]ε5ς {αϊτ]ν τεργεβοπίβ ἴμο {αποῦῖοης οὗ πο 

Ῥίςμορ θατ]Υ ἴῃ ἰμο βεοοπᾷ οεπίι. ΤΠαεγ 676 ἴῃ {αοῦ ὑπ Ππ]ς 

Ῥούπγοεη πο Αγροςβΐϊο Ὢ]οςο 5αρετιηθεπάεησθ α5 οοσαβδῖοηα] ἃ πα 66ηΠθ- 

γα] απἆ πο ῬίδΠορ π]ο αχετοῖδοά ἃ ῃετπιαποπὲ 5ΙροεΓΥΙΡΙΟΏ ΟΥ6Υ 8 | ἐ: 
ἷΞ 

Ἰπαανιάπα] ΘΟ στ θσαύϊοη. 

| 

Ῥοεγοπά {815 βεοοπἆ βίασο ἴμο πούϊοθϑ ἴῃ ὑπ 6 αροδίο]ο νηἸπσς 0 ΤῊΘ απσε]ς 

ποῦ ΟΔΥΥΥ͂ 118. 

ϱ]]εσεά α5 απ οχοερΏοη, 

ΤῊ απσε]ς οὗ {Π6 6εγεη ο πγο]ᾗες Ιπάεεᾶ ατα {γθαιεπΠ{]γ 

βιασσεεύ 5ο] αη εχρ]απαῦιοη΄, ΠΟΥ 15 Όμ]δ νῖευ ἴῃ ἹΚεερίπσ σι ἴ]α 

ἨΙσΗΙγ Πσιαταῦϊνο »ἴγ]ο οἵ 05 πνοπάοτέα] Ῥοοῖς. Τύβ 5αρ]ίπαο Ιπιασθτγ 

1 (οπεί. 4ροεί. τν. 46, Ἐπαςεξ. Η. Ε΄. 
11. 4, θπᾷ ]αΐ6Γ ἩτΙ{6ΙΒ. 

3 960 1 Τίπῃ. 1, 3, 11]. 14,2 ΤΠ. 1Υ. 9, 
αἩ νι 1, 6, ἀῑ. 1. 

3.566 Τοχ ἱηρίαηος ΔΙ ΟΡ τοοθαῦ Ὁτ]- 
ἴοτβ ΤΉΊΘ ΒΟ «οδε]ι. (ΟΥ̓ 4γοεί. Ικίτε]ια 
Ῥ. 278, Ἱτοποι Πρίδιϊες ἰο ἴ]ο δευετι 
ΟΠιγε]ιοβ Ῥ. 47 54., πι οἴποτβ. ΤΠΙΒ 
οκρ]απα[ίοη 18 ἃ5 οἱἷά ας ἴπο δοατ]οςί 
οοπηπιθη{α{οΥ5. Ἠοποραρροβδεβδ{Πμα{ ο 
πγοτᾶ απἰἰοίραίε» 00:6 ορίαυΠςμπιεπί οὗ 
ορίβοοραογ, Ῥοεῖπς ἃ Ἰαπᾶ οὗ Ῥτορ]λείϊο 
ΒΥΠΙΡΟΙ, Ῥ. 423 88. ΟΙΠθτΒ ασαΙπ {α]κθ 
186 απηρο] {ο ἀοβίσηαίο ἴπο οο]]οσίτο 
1ΗΙΠΙ5Υ, 1.6. 88 πγ]οἰθ Ῥοάγ οὗ τας 
δια ἀθβοοηβ. Έοχ τατῖοις ΘΙ! ἢ 5 
568 ΒοΠαΠ Ηἰεί. ο 4γοβί. Οι. 11. ϱ. 223. 

Ῥοΐλμο (Ρ. 426) 51ΡΡΟ565 ὑμαὺ Ῥϊο- 
ἰχαρΏθβ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν (3 90}. ϱ) 

παδ ἃ Ῥίβ]ορ. ΤΠΙβ οαππποῦ 6 Ρτο- 
ποιηοθᾷ ΙΠΙροβδΙΡΙ6, Ὀπί {ιο Ἰδηρταρθ 
15 ζΥ {οο ΙπάθΒΠΙ{θ Το οποοιγασθ βαοἩ 
8η 1Π{ΘΥ6ΏςΘ. 

4 Τὸ 15 οοποθἰταρ]ο Ιπᾶᾷοοᾶ {λαῦ ἃ 
ῬίβΠοΡρ ος οἩΙεῖ Ῥαξίου ϱ]οι]ᾶ Ῥο οα]]οᾶ 
4η απΏσε]οχ πιθββεησοτοξαοά οὐ οὗ ΟΠ ϑὺ 
(εοπιρ. Ἠαρ. 1. 13, Μα]. 11. 7), θαὺ ΒΘ 
σοῦ] Πατά]γ Ῥο βἰγ]εᾶ αηΏ απσο] οἳ ἐ]ιο 
οάχοἩ ΟΥ̓Δ πο] ο ργορίάθς, 66 ἴ]θ 
Ῥατα]]α] «85ο οὗ ἀπόστολος 4Ώογο, ϱ.19ύ. 

γηπτίησα (1. 9, Ῥ. 559), απᾶ οἴμοτς δου 
Ἠΐπα, οκρ]αίη ἄγγελος ἵπ {πο ΑροσαΙγρΕθ 

Ὁ. πο που, ἴλθ πἹθβ6ΘΏΡοΥ ΟΥ̓ ἀεραίγ 
οἳ πο βυμδροσιιθ, ΤἨοβο ἨοπΕΥΘΥ Υ6ΥΘ 

ο] 1ΠΤ6χΙοΥ οβΏ1σςτβ, δα οοα]ᾷ ποὺ Ῥθ 
οοπαραχθἆ {ο βἴ8Γ5 ΟΥ ππαἆθ ΓΘΒΡΟΙΒΙΡΙΘ 
ἴον {]1θ πγε]]-Ῥαίπρ οὗ {πο οἩχο]ιθβ; 560 
Τοίπο Ρ. 504. 

1Π {16 ΑΡρο- 
οα]γρβεποί 

Βαῦ πεϊύμεν ἆοθβ ἐπ παπιθ ΄απσε] ̓  10561} ὈΙΒΒΟΡΒ. 
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Ττὰθ εχ- 
Ῥ]απαίΙοη, 

ΤΗΕ 6ΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ. 

ΒΘΟΠΙΦ ῦο Ὦ6 βογ]οιδΙγ Ιπιραϊτεά Ὦ ὑπ15 Ἱπδετρτεύαδίοη. Όπ {π6 οἴ]μετ 

Ἠαπά δύ Φομη 5 οὐ ]αησπασθ ϱἶνε ἴ]ο ἴτιθ ΚΟΥ 6ο ἴμο ογπηΡο]ῖςπη. 

“ΠῊ 6 6ονεη βύδυβ, 5ο 1ὖ 15 εχκρ]α]ηπε, «αΓθ πο 86τεη απσο]ς οί {ῃη6 6ενεη 

ΘΠ ΤΟΙ 65, απ ὑπ 6 βϑύθῃ οαπά]ερίϊ]οίς αγθ ὑμ6 βθνθὴ οπατο]ος'. Της 

οοπίτγαςύ Ῥεύνγεεη ἴ]ο Ἠθανοεπ]γ απἆ ὑΠ6 εατύμ]γ Πτοες-- πο βύδι Βῃ]ητην 

πὐεαζ1]γ Ὦγ 105 οὐ Ιππετετί εὔετπα] Πσῇῦ, απά {86 Ίαπιρ ΠΒιοκετίης απἆ 

πποθγίαϊη, τοι τΊησ {ο ο {εά υπ {πει απᾶά επάεά τι ο.τε--- 

οαηποῦ Ῥο ἀενοῖά οἵ πιθαπῖησ. ΤΠ βύδυ 15 πο βαρταβδδηριια] οοαΏ/θΓ- 

ρατῦ, ἴμο Ἠεαγοπ]σ ταργεβεηζαίΊνο; ὑῃ 6 Ίατρ, ὑμ6 θαυ θην τοα]δαίΊοη, 

ἴλο οαύγγατά οπιροάιππεηὀ. ὙΠπείηοτ ὑπ απΏσε] 15. Ἠετο οοποθ]γοἆ α5 απ 

αοῦαα] Ῥ6σβοἩ, ἴμο οε]εςθῖα]. σαατάΙαη, οἱ οΠΙΥ ἃ5 ἃ ῬεγβοπιβοαίΙοη, {86 

1άθα οὗ Βριυὖὺ οἳ Όπθ ομττο], 10 15 άΠΏθοθββατΥ {οΥ ΤΙΥ Ῥγοκδεηῦ Ῥάγρο5δθ 

ἴο οοηβιἆςτ. Βαὺ πΠαϊθτετ παΥ Ῥο ἴμο οχαοῦ οοποθρίϊοπ, Ὦθ 15 1ἀθηΐι- 

Ηρα πηζ μα πιαἆθ τοδροηδΙθ]ο {οΥ τὸ {ο ἃ ἀεστεο ΥΠΟΙΙΥ απϑαϊζοα {ο 

ΑΏΥ Ἱαπιατ ο[ῆσον. Νούημίης 15 ργοάϊοαζεά οἱ Ἠϊπα, π']Ἠ]ο] πιαΥ ποῦ ο 

ῬτεαισαΌεά οὗ 10. Το Ἠϊτι 806 Ἱπιραύθᾶ 81] 15 Ίιορας, 108 4δατς, 105 

ΦΥ89085, 105 5Πογὔοοπι]ησδ. ΗΘ 15 ραπῖδμοᾶ σι 16, απᾶ Τε 15 τουατάεἆ 

νὰ 10. Τὴ 9ΠΏΘ Ῥαβδασο εδρεοϊα]Ιγ πο Ἰαησαασε αρΡρ]ϊθᾶ {ο ἴλμο δηρθὶ 

β6θπι6 {ο οκο]ιάο {Π6 «ΟΠΊΠπΙοη Ἱπῦοτρτείαδοη,. Τη Π6 Ἱθββασθ Το 

Τ]ιγαίῖτα πο απσα] 15 Ῥ]απιοά, Ὀθομαδο ἢ6 5αῇου Ἠϊπιβθ]{ ο Ὀ6 164 

αδύταγ ὮΥ 15 γη] ο επεβε]”. Τη 5 Ιππασθ οἱ ΑΠαρ Ιάο]αῦτοιιδ 

ᾳπεθη 8ο1186 4απησοατοιβ απά Πηπποτα]. ἴεασομίπςσ πητιδῦ Ῥο Ρογβοπῖβαά ; 

{ου 10 ἀοθβ νιο]εποθ α]ῑ]κο ὕο ἴῃΠο σεποεγα] ὕεποιχ απᾶ {ο ὑμ6 Ιπαϊνιάια] 

εχρτεςδῖοης ἴῃ ἴ]ο Ῥαβδασο ὕο 51ΡΡΟΡΟ ὑπαῦ απ αοὐτπα] ΊγοπιαΏ 15 1ηθαΏῦ. 

Τ]νας ἴἶνο ϱγπροββπι οἱ ὑπ6 Ῥαβδέασο 15. επίΙτεΙσ ἴῃ Κοερῖησ. ΝΟΥ 

ασαῖη 15 ὉΠ15 πιοάο οἱ τεργεδεηύαθίοη ποῦ. ΤῈ «ρτίηοεβ’ 1π {86 Ῥτο- 

Ῥ]εογ οὗ Ώαπῖε]” Ργεδεπῦ ὃ ΥεΓΥ ηθαΣ 1 πο δὴ οχαοῦ ρατα]]οὶ {ο ὑπ 

απησε]ς οὗ ο Ἀενε]αθοηπ. στο, ἂ5 ϱἱδεππετο, δῦ ο ομπ 566Π15 ἴο 

ααρί 086 ἵππασδτΥ οἱ ὑΠ15 θατΠεδῦ αροοβ]γρίῖο Ῥοοζ. 

Ἰπάεας, 11 ΜΙ πιοςῦ τεοθηῦ ν106Υ8 πγθ αἀορῦ ἴ]θ εατ]γ ἀαΐο οὗ ὑΠ6 

ΑΡροοα]γρεο οἵ δῦ ὁομπ, 1ὖ 15. βοαΓοΘΙΥ Ροββῖρ]ο ὑμαῦ {ιο ερῖδοορα 

ογσαπ]σαζϊοη αλοι]ά Ἠανο Ῥθεεη 5ο πιαῦατθ πγθη 10 πας ποτ] ση, Τη 

ἐπ. οἆδθ ῬγοβαβΙγ ποῦ ΊποΓθ ἴματ πο ΟΥ̓ 0Ἠτθρ 76ΔΙ5 Ίανο οἸαρδεά 

{γοπα ὑπ6 ἆαῦο οἱ ὑπ6 Ῥαρίογα] Βρίεύ]ες΄, δα μας 1πῦεγναὶ 8εθπα5 αὐἰΐθ 

1 Ἐογ. 1. 20. α οοττοοῦ τοβᾶίης, 1 ΒΘΕΙΩΒ {ο Ὦ9 8 00Ι- 
3 Ὥϑν. 11. 2ο τὴν γυναῖκά σου Ιεξζάβελ. τγοοῦ Ρ1955. 

Το πιοτᾶᾷ σου Βῃοι ἃ ῬτοβαΡβΙγ Το τε- 5. ΒΝ, Σ. 14, οὐ, 5. 
{αϊπεᾶ 1η {π6 {οσέ: Οὐ αὖ 1εαςῦ, 11 ποῦ 4 Ἔπο ἀαίο οὗ [89 Ῥαβίοσαιὶ Ἠρίξί]θβ 
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Ἰηδιβοϊοηὂ ο αοοοππῦ {ογ 50 στοαῦ ἃ ἶιαπρο ἴῃ ο αἀπα]π]κύγαῦίοι 

οὗ ἐμο ΑβίαῦΙο οἩαγο]ος. 

Α Ἰαΐο ὑπετγείοτο 5 ὑΠ6 Υ6αΥ 7ο πο ἀἰδάποῦ βἴσπς οἳ ερῖδοορα] ρο- Ἐρίεοορα- 

νογηπιεηῦ Ἠατο διὑπουύο αΏρθατθᾶ ἴῃ (οπίι]ο ΟἨτ]βύεπάοτα. Ὑ δῦ απ]θ6βς πα 3 

Ὑ76 Ἠαγθ ΤΘΟΟΙΙΑΟ ἰὼ ἃ Απεορίησ οοπάεπηπαΙοη οἵ γοοθἰνεᾶ ἀοοαπιεηίᾳ, να. 

16 ΒΘΘΙῺῚΒ ναῖη ο ἆεπΥγ ὑπαῦ εατ]γ ἴῃ ὑΠ6 δεοοπᾶ οδηῦτγ ἴ]θ ερῖδοορε] Ῥοΐοτο {]νο 

οβ]οο νγας Βγτη]γ ατιά γν]άε]ν ορθαβ]1ε]εᾶ. ΊΤΠας ἁατίτς ἐπ6 ]α56 ἐμτθο οἰυ ρὐθρρι 
ἀθοαάθς οὗ ὑπ6 ἢγβϑὺ σθηύασυ, ἃπα οοηδεαιεη{ὔΙγ ἁατίησ ἴμο Πε πιο οὗ 

86 Ἰαΐοϑῦ ϱατνινίησ ΑἸΡοβῦϊθ, ἐπ15 οἨαησθ πιαςῦ μὰν Ῥθευ Ῥτοισλύ 

αΌοαῦ. ΒΒαῦ Π6 οἰτουτηβύθηοοθ ὉΠΩΘ Ὑ]]οι 1ὖ πας οῇδοίθα ατα 

Βῃτου ρα ἴῃ ἀδυ ΚΠ 685; απᾶ νϑυϊουϑ αὐθεπιρῖς Ἠανο Ῥεεπ τηδάθ {ο τοαἆ 

ἴμθ ΟὈβοῦσθ θηΐρτηϑ. ΟΕ 5ευετα] βο] αὐϊοπβ οΠεγεά οπθ αὖ ]εαδῦ ἆδκεγγες 

βρεοῖα] πούϊοθ. Τ οὐ] θ᾽ 5 νου οαπηποῦ Ῥο αοοερῦεά 85 Ππα], 105 οχκ- Ἐοί]ο” 

απηϊηαοη ση] αὖ ]εαδί 5ετνθ {ο Ῥτης ουῦ ο οοπάϊάοηπς οὗ ἐπ ος. 

Ῥτοβ]ετη: απά {ον {18 τεαδοη Τ ϱΠα]] βἰαῦο απἆ ἀἴδοιδς 16 α5 Ὀτίε!γ 

88 Ῥοββῖρ]θ’. ΕῸΡ ἴπο ποτά ἴῃ ὙΠΟ ο ἴπεοτγ 15 βἰαῦεά Τ απι 

Ι1ΥΦ6ΙΓ τεβροηβῖρ]θ. 

«Τηο εροοῖι {ο ΒΟ νο Ἰαδύ αἀνετύεά πιαγ]κ6 απ Ἱπιρογίαηπό ΟΥ515 Ἱπαροχί- 

ἴπ ἔμ Ἠϊφίου οἵ Ολεϊσωπίέν. Ίο Οματος. γης ἀἰκίταοῦοᾶ απιά 3390 ΓΒ 
ἀϊδπιαγεά Ὦγ ο οστοπΊηπσ ἀἰδδεηπρίοηπς ἸῬεύποεη ἴμο οσον απἆ 

ἀεπα]ο Ῥτεί]ιτοι απά Ὦγ πο τιεπαοίηςσ αρραχϊθίοη οὗ Οαποβύϊο Ἠθγεδγ. 

90 Ίοης 85 1ὔ5 ἴητοο πιοδύ Ρτοπιπεηῦ Ιθοαάςγς πγογο Ἠνίης, ἴΠεγο μὰ 

Ὀθετ 89Π1Θ βεοιγΙγ ασαϊηςῦ ἴμο εχίτανασαηοθ οΓ ΡαΓ{165, 8ΟΠ1Θ σαΤα- 

ἴεο οὗ Πανπιοπῖοιδ οοπιΡΙηΒ{ΙοΏ απποης ἀἴνειςο «Ἠπτομε. Βαυὺ Βὲ 

Ῥεύῦετ, δῦ Ῥαα], απἆ δύ «απ1θ6β, Ίγετο οαγτῖθά απγαΥ ὮΥ ἀθαίμ αἰπιοδῦ αὖ 

{μ6 βαΠ1θ πιο απἆ ἴῃ ἴμο {α0θ οἱ 0] στοαῦ 6ΠΙΘΓΘΠΟΥ. Αποΐζιος 

Ῥ]ουγ ἴοο μα {α]]εη : ὑπ6 ]οηςσ-ἀε]αγεά Πιάσπιεπύ οἵ ἀοά οἩ ἴ]θ οπςθ 

Ἠο]γ Ο10γ γαβ ἀε]αγεά πο τοῦθ. ὙΥ 1 πο ονετίἩτου; οὗ “9 ογαδα]θπι 

ἴμο νἱβῖρ]ο οεηίτο ος ὑπ ΟΠατο] πναδ τεπιονεά. Τ]ο Ἰεγβίοπο οὗ ἴμα 

{αῦὈτίιο γὰρ πγιλάτασγη, δα ὑπ νγ]οῖἰο δαϊῆοθ ἰῃΠτθαίοποά νηἩ ταῖη. 

ΤἨετο πγαθ ἃ ουγῖησ ποεᾷ {ΟΥ ΒΟΠ16 οχσαπ]ζαδίοι πηΙο] ϱΠΏου]ά ορπιθηῦ 

ἰοσεῦμεχ {πο «ἴνετβο οἸοπιόπίς οἱ Ομη]ρίαπ εοοΙθαῦγ απἀἆ Ῥτθβθινο 16 

{τοπι ἀῑδιπίεσταῦίοη.) 

ΤΙΑΥ ὈΘ απᾶ Ῥτοῦα}Ρ]γ 18 85 Ἰαΐο 48 Δ.  ΘΡί6οΟΡΒΟΥ ἵδ αββαῖ]θᾷ (οπ ρτοππᾶς. ἵπ 
66 οι 67; πηῖ]θ {11θ ΑΡοοβΙΥρΡΕΘ οἩ ΙΙΑΠΥ τοβροςίβ ἀῑῆετίης ἴτοπι {1ποβο 
{μῖβ Ἡγροί]μθβίβ παβ τυϊ θα ποὺ Ιαΐος υΠίοἩ 1 ]ατο πτροᾶ) Ὦγ Ῥααχ Ὄγαργιωπς 
απ Α.Ρ. 7ο. ἆες ΠΕρίεοοραϊς Ῥ. 39 5ᾳ., δι Ἠα{βοὮ] 

1 96ο Ἠοί]ο᾽β 4π[ᾶπῃο εἰο. Ῥρ. 354--  ὮὉῬ. 410 54. 
302. Ἠοί]μθ’5 αοοοαπ{ οἳ {19 οπἱρίη οὗ 
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Οὐρὶ οὗ 
116 Οα1πο- 
ΠοΟΠατοῃ. 

Άσεπογ οὗ 
ἴηο ϱατνΙτ- 
ἴῃς ΑΡο- 
5.168. 

ἘνιᾶάσιοἙ 
οὗ ἃ 56- 
οοπᾶ ἀρο- 
βίο]]ο 
ΟοιποΙ]. 

Ἠερρβῖρ-'/ 
ρυβ. 

ΤῊΝ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ. 

«Οτί οὗ μῖς ποεά ὑπὸ Οαἴμο]μο ΟἩατο] 8πο5θ. ΟΠε]βοπάοπα λαἆ 

ἨϊθΠετίο εχἰςθεά α5 ἃ πάπωροες οὗ ἀῑδύιποῦ Ιδο]αῦοά οοποστεσα{ίοπς, ἄγανγπ 

ἴῃ ἴ]λο δαπ1ο ἀἰτεοίίοη Ὦὗ ἃ ΟΟΠΙΠΊΟΠ {101 Δα ϱΟΠΊΙΠΟΠ ΕΥΠΙΡΑΡΗΙΘΒ, 

αοοϊἀθηία]]γ Πη]κοἆ οὖθ 1 αποί]μετ ὮΥ ἴλο ῬεγδοπαΙ ᾿πῆποποθ ἀπά 

αροδίο]ῖο απιθλογΙῦγ οἳ ὑμὶν 6ΟΠΙΠΙΟΠ. ἴθαοΊοΥ5, Ῥαῦ ποὺ Ῥοιιπά {οσεῦ]ες 

ἴὴ ὃ ἨΠΒΥΠΙΟΠΙΟΙΡ Ὑ]λοίο Ὦυ ΔΩΥ͂ Ῥετπιαποπύ εχύεγπα] ογσαπΙζα{1οἩ. 

Ίου αὖ Ιοπσί] ὑΠ15 στοαῦ τοδι]ύ ν/α5 Ὀτουςῆύ αροιαῦ. ΤΠ πιασπϊθαᾶθ 

οὗ ἰλθ οἶιαησα οβαεοίοά ἁπτίης {5 Ῥοτίοά πιαγ Ῥε πιεαδαγεά ὮΥ ἴπο 

ἀιπεγεηος 1η {6 οοπςΙὐα{Ιοη απᾶ «οποερΒοη οἱ ο ΟἨτ]δίαη Οτο] 

5 Ῥτεκεπίθά ἴῃ πο Ῥαδύοτα] Πρϊρί]ες οὗ δύ Ῥαπ] απᾶἆ ἴπο Ἰοῦῦευς οὗ δύ 

]σπαίίας τορρεοῦϊνε]γ.᾽ 

“ΒΥ π]οπι {πθη νγας ὑπ6 παει οοηδὐαὐῖοη οισαπ]ζεά Το 5 

ᾳπθβδίϊοη. ΟΠΊΥ 9ΠΏ6 ΔΏΒΥΟΙ «4η 6 σῖτεη. ΤΗΠΙ5 στοαῦ στοῦ. πητςύ Ῥο 

ού «9 οἨιι θβρεοία]]γ, νο Ραμ 

πρ Πο βρεοι]αίῖνο {]εο]οσγ οἳ ἴπε ΟΠατοΙ, ναξ πιδ]η]γ Ππβγαπιοπία] 

η οοπιρ]εῖης 105 εχίογηα] οοπβὐαθίοη αἱδο; {ου Ακία ΜΙπου πας {86 

οεηῦτο ρου πγηΙο] ὑμ6 που πιογεπιεπὺ εργθας. 

αβοτ]ρεᾶ ο πο βατν]ίνίησ ΑΡοβί]ερ. 

ού «9 οἩτπ Ἡονψενετ 

ν/α5 ποῦ ιο οΠΙγ Αροδίιο ΟΥ̓ οατ]γ ἀῑδοῖριθ ΒΟ Ἠτεά ἴῃ 5 Ρτο- 

ού ΕΙΠΙΗρ 16 Ἐπονη ἴο Ἰανο εεὐθ]οά ἴπ Ἠιεταρο]θ’. δῦ 

Απάτευ αἶδο 56ΕΠΙ5 ο Ἠαγο ἆποα]ῦ ἴῃ ἴ]αβδο ρατῖς”, Το βἴ]επορ οὗ 

Ἠ]βίοτγ ο]εατ]γ Ῥτου]αῖπας ὑμ6 {ποῦ νγΠΙοι {π6 νοῖσο οὗ Π5ίοτγ Ῥαῦ 

{αΙΠ{]Υ βσσεςίς. 

ν1ης8. 

1Γ πνο Ίεας ποῦῃίησ 1ΠΟΥΘ οὗ πο Αγρος{]ε5’ πΙΙββΙΟΠ- 

ΑΤΥ Ἰαροιτβ, 10 19 Όδοατιδο ἴΠεγ Ἠαά οιγσαπῖζεᾶ δὴ απϊύθα ΟἈατοΙ, νο 

ἩΠΙοἩ ϐΠεΥγ μὰ ἐγαπρίογγεά ἴ]ο γοτ]ς οὗ ευαησε]Ιζαδίοτ.᾽ 

“Οὐ 5αο] ἃ οοπιρ]πεά εβοτῦ οἩ ἴλμο ρατῦ οἵ ἐπ ΑΡροςί1ε8, τει] ης 

ἴῃ ἃ ἀεβηιίο εοο]εδιαςθῖιοα] ροῦν, η απ απο Οαίμο]ο ΟπατοἩ, 

ηο ἀἰγεοῦ αοοοαηῦ 15 Ῥτεβεινεά: Ὀαῦ Ιποιάεπία] ποῦῖσες ἆγθ ποὺ πγαηῖ- 

Ίῃπσ; απᾶ 1 ἴμθ σεπονα] Ραιοϊίγ οἱ Ιπ{ογπιαδίοη τορρεοῦίησ Όμο γγΠο]θ 

Ρετιοἆ πηογθ ὕμδη {818 γα ποὺ {ο ο οχροσίες”.) 

“(1) ἨἘπδερίας το]αῦες {]λαῦ αἴθ. ἴμο πιατγτάοπι οὗ δύ ἆατπες 

᾿απᾶ ο [81] οὗ ὦοταδα]οπι, ἐμο τοπιαϊπῖης Αρορίϊο απά Ρου5οπα] ἆἱδ- 

1 Ῥαρίαβ ἴῃ Ἐπσευ. Η. Ε. 11. 30; 
Ῥο]γοταίεβ απᾶ Οαἶα5 1π Ἐπδεῦ. Η. Ε. 
11, οἵ. 

3 Μιταίοτίαη Ο8Ποη (οἵτο. 17ο Α.Ρ.), 
Ῥοτ{] Ποῖ. δασγ. 1. Ῥ. 304. 

ὃ Ῥεβιάςβ ἴμο οτιάεποθ π]ἩΙςοἩ 1 Ώατο 
βἰαϊοὰ απᾶ ἀἱβδοαβςεά ἵπ {1ο {οχί, Ἐοίμθ 
8ἱ5ο Ῥτίηρς {ογτπατᾶ ἃ ἐγασπιοηῦ οὗ [86 
Ῥγαάϊοαϊὶο Ῥαιῖί (ρτεβεττοᾷ ἴῃ {86 {ταοῦ 

ἄε Βαρίίσπιο Πωτοαίσογιωπι, ὙΠΟ 15 
1ηο]αάεᾶ απποης ΟΥρτίαΠ5 ποτ]ς, ΔΡΡ. 
Ῥ. 30, εᾱ. 8611; 5860 «αἰαίίαπα Ὁ. 353 
ποῦθ), ὪΠετο [ῃ9 πτίζετ ΙΙΘΗΙΙΟΠΒ 8 
πηεείίης οὗ δῦ Ῥοεΐετ απᾶ 80 Ῥαα] ἵῃ 
Ὢοπαθ. 1Π6 πηαῖπ ᾳπθςίίοη Ώοπετε 18 
50 βΗΠσΗ/{]Υ αΏοο[εᾶ {πΠετεςγ, ἐλαῦ 1 Ἠατθ 
ποῦ {ποιρΏῦ 15 πΘΟΘΕΞΑΣΥ {ο Ιπτοβραία 
{πο τα]αο απἆ Ῥεατίης οἱ 015 Παβπιεηῦ. 
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οἴρ]εβ οὗ ἴπο Τιοτά, να 115 εατν]νίησ τε]αῦίοηΏβ, πιεῦ ἰοσείμες απά 

α{ῦετ οοηβα]ίαίοη. απαπΙπιοαδΙγ αρροϊηθεά Βγπιθοη με βοη οὗ ΟἼορας 

ῦο πο γασαπύ 566’. Τῦ οαπ ἸατάΙγ Ὦο ἀοαρίαᾶ, ἴῑιαῦ Ἑπδορίας 1η 

{815 Ῥαββασο αιιοίθς {γοπι πο δαγ]ες Πϊβύοτίαπ Ἡεσεδίρρας, {γοπα 

νηοπα Ἠθ ας ἀετῖνεά {ιο οὔ]ας Ιποϊάεηῦς ἴῃ ἴμο Ίνες οὗ «απιοῦ απᾶ 

ΒΥΠΙΘΟΏ: απά Ὑ6 ΊΠΑΥ να] Ῥε]ίενο Όλμαῦ {815 οοαποῖ] «ἀἴδοισδεάα 

Ίαγσεχ απεδίΙοῦβ ἴ]αι πο αρροϊηπεπύ οὗ ἃ ΒΊπσ]ο ἨΙ5ΠοΡρ, απά ἴλαῦ 

ὑπ οοπβ]ὐαί]οῦ απᾶά Ῥτοδρεοῦ5 οἵ ὑπ ΟΠατοΏ σεπετα]]γ οαπιθ ππάεν 

ἀα]ιροχαζίοπ. Τὺ πιαγ Ἠανο Ῥθδεη οἩ 818 οοσαδίοη ἐ]αί ἐμ6 βαγγῖνίησ 

ΑρΡοβί]ε5 ραντΠοπεᾶ οιαῦ ο μουν] απιοΏσ ἴ]οπι, απᾶ «Αρία να 

αββισπεά ο “ον 

(2) Α {ασιπεπύ οὗ Ίτεπαας Ροϊπίς ἴῃ {Π6 5ΑΠ1θΘ ἀἰγοοῦίοη. ΙΤοηβΗ5. 

Ἠγτιδπσ οὗ ο Ἰιοἱυ οας]ανῖςῦ 19 βα75, ΄ ΤΠΕΥ νγ]ο Ίανο ραῖά αἰίοι- 

ὕϊοη. ο ἴ]ιο 5θοοπά οτάίπαποες οὗ ὑμ6 Αγροςίιες κῆπον ὑμαῦ ἐπ6 Τιοτά 

αρροϊηίεά ἃ πο οΠετίης ἴῃ ἴμο πον οοσεπαπό”, ΒΥ ἴμοςθ 6βοσοπά 

ογάιπαποες) ππαδύ Ῥο απάριείοοά 8οΠ1θ Ἰαῦε; ἆεογοςς ος Ιπ]αποβῖοης 

ὕλαη ποβο οοπίαϊπεᾶ ἴῃ λα αροβίο]ο ορίδί]οδ: απἀ ἴἶιοσο υγοι]ά 

πααγα]]γ Ῥο {γαπιεά απά Ῥτοπια]σαίεά Ὦγ 5αοὮ ἃ οοπποΙ] 85 ἴμο πούϊοθ 

οὗ Επαρεζίας 5ασσοαςῦς. 

“(3) Τὸ {πὸ βαππο εβεοῦ δύ ΟἸθιηθηὺ οὔ Έοπιο νγτῖζας, ἐ]αῦ ἴ]ιο ΟἸσπιοπέοῦ 

ΑΡοβί]6β, Πανίηπς αρροϊπίοά οἸάσις ἴῃ 6ν6υΥ οἸατεἩ απ {οτοβοεῖπισ να 

ιο ἀἱδραΐες νη]ῖο]. γγου]ά απο, ΄α[εγνγανᾶς δα θα ἃ εοά1οῖ] (6αρῥ]ο- 

ππθηίαῦΥ ἀἰτεοῦίοη) αῦ 1 {ποὺ β]οπα]ά {11 αβ]εερ, οὔλεν αρργονεί 

πηθη. βΠοι]ά 5αοοθεά ὕο ὑμὶν ο[βοο'. Ἠενε {886 ῬτοποιΠς «{μοτ, 

κὙμ ον, πιαδύ ταίαγ, ποῦ Το ἴμο ἢγβὺ αρροϊηίεά Ῥτοδυγίοις, Ῥιῦ ἴο 

ιο Αρορί]ες {Πεπιβε]νοδ. Τ]ας Ιπθετρτεύεᾶ, ἴ]ο Ῥαβεασθ οοηύαΊης ἃ 

ἀϊβΙποῦ πούϊοθ οὗ ὑμ8 Ιηςθθαδίοη οἱ Ἠϊβ]ιορς α5 βιιθοθββουβ οἱ {μο Αρο- 

βὔ]ε5; ΜΏ116 ἴῃ πο νγονά «α[τογναγάς᾽ 15 Ιπνο]νεά αη α]]αδίοὮ {ο ὑπὸ 

Ἰαΐζ6χ οοιιποῖ] ο νυΏΙοἩ ]μθ βοοοπᾶ ογάπαποθς’ οὗ Ίτεοηροιβ αἶ5ο τοίου δ᾽ 

1 Ἐροῦ. Η. 1. 1, ττ. 
3. Αοοοτᾶίηρ {ο ἴμο ἰταάϊδῖοπ τοροτγἰοᾶ 

Ὦγ Οτίροεπ ας αυοίοα ἴῃ Ἐπβορ. Η. 1. 
οἰ ΠΗ ἐν 

8. Όπο οὗ {86 Ῥίαβηδη {γασπιθηΐβ, πο. 
ΧΧΧΥΪΙΪ, Ὁ. 854 ἵπ θυ 5 θά Ιίοη οὗ 
1πεηΦ 18. 

4 ΟἸ6π1. ἨΏοπι. 6 44 κατέστησαν τοὺς 
προειρημένους (380. πρεσβυτέρου») καὶ µετ- 
αξὺ ἐπινομὴν δεδώκασιν, ὅπως, ἐὰν κοιµη- 
θώσυ, διαδέξωνται ἕτεροι δεδοκιμασμένοι 
ἄνδρες τὴν λειτουργίαν αὐτῶν. Τ19 1ηπ- 
ἑετρτοείαβίοη οὗ ἴμθ ρ8ββασθ ἀαρεπᾶς ο 

ἴμθ Ῥεγβοπς Ιπίοπᾶεᾷ ἴῃ κοιμηθῶσιν απᾶ 
αὐτῶν (590 {1ο ποῖθβ 0η {]θ Ῥαβ5αρο). 

δ Α ΠΙΠοἩΆ Το οχρ]ῖοῖδ {λοιρ]ι 
5οπηθπ]αῦ Ἰαΐοτ δα ΠΟΥ Υ πας ο 
αποίθᾷ ἵπ Ίατοιχ οἳ Ἠίβ νίαοπ,. Τ]ο 
Απιργοβίιη Ἠί]αχγ οἳη Ἐ)Ρῃθβ. ἶν. 12, 
βροα]ίηᾳ οὗ Πο οἸαπρο 1τοπα {1θ Ῥγος- 
Ῥγίετα] {ο {ο ερίξοορα] ἔοττη οὗ ονοετή- 
πηθηῦ, Β4Υ5 “Πηπιπίαία ϱεῦ ταξῖο, Ώγο- 
αρίοϊεπία οοπιοϊἰίο, αὖ ΏοΟΠπ οτάο οἷο. Τῇ 

{86 γϑδαάϊηρ Ῥοθ οοχτθοί, 1 ΒΌΡροβθ 6 
σας ὑπ] ῖηρ οὗ {Π6 Αροβίο]ίο σοῃβέϊία- 
Ἠἱ0Π5. ὮἈῬ6θ 89ο 88 οχρτοββίοι οὗ 8ί 
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Ἑορι]{ςβ οὗ 
{πο Οουῃ- 
οἳ]. 

γαΐπο οὗ 
Ἠοί]με)βΒ 
{ΠΘ6οχΥ. 

Τηο οτ]- 
ἄοεποο ϱΧ- 
δ. 164. 
ἨἩερθβίρ- 
Ρ08. 

Ττεηβρβ, 

ΤΗΕ ΟΠΜΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

«68ο πούϊοθϑ 6εεπι ἴο 150 ἴμο οοπο]αδῖοι ἐμαῦ ΙπηπαθάΙα{α]γ 

α{θεγ ἐπ6 [811 οἳ ο ογιβαίοπι α οοιποῖ] οὗ ἴΠο αροβί]ες απᾶ Πτεῦ 

ἰθασ]ιαις οὗ ὑμ6 (Ἴοβρε] σας Πε]ά ο ἀεμρεταίο οἩ {μ6 οτ]βῖβ, απᾶ ο 

{Ρ4Π16 1ηθ8ΡΙΙΥΘΦ {ου ὑπ6 νγε]]-ρεῖησ οὗ {π6Ὸ ΟΠατοἩῃ. Ἔ]μο οοηίτο οὗ 

{Π6 οΥδίεπι ἴλεη οτσαπ]ζεά Ίγα5 ερΙ5δοοΡΒΟγ, ἹΠΙοὮ αὖ οΏςθ βεοπταὰ ἴμθ 

οοπιραοῦ απά Ἰαγπιοπίοας πγοτκῖησ οἱ 68οἩ Ἱπαϊνιάσα] οοποτγεσαθίοη, 

ΘΠ α5 πο Ππ]ς οἳ οοπιπητπ]σαθοπ Ῥεύπεεη 5εραταῦο Ὀτούπογ]οοᾶς 

{ογπιεά ἴπο Ὑ]οἰο ΙΠπίο οηθ απαινιάθά Οαὐπο]ίο ΟΠατοἩμ,. Έεοοπι- 

πηθηάεά Ὦγ μῖς Ἠ1σἩ ααὐ]λογΙόγ, 11ο πθὺν οοηςαῦ]οη σας Ἱπηπηθά]- 

αἴε] δα σεηετα]]γ αἀορθεά.᾽ | 

Της πθουΥ, νΙοὰ 15 πιαϊηζαϊηθᾶ τι πΙΙοἩ Δ ΌΠΙ απᾶ νῖσοαγ, 

αὐὐγαοῦεά οοηβΙάεταὈίο πούϊοθ, 45 Ῥεῖϊης ἃ ηθιν ἀείεποῬ οὐ ερίβοορᾶοΥ 

αάναποεά Ὦγ ἃ πιθπηῦεΓ οὗ α Ῥτεβργίοτίαη ΟἨατοἩ. Όπ ἴμο οἴπετ 

λαπά, 105. Ππύν]ηβϊο Υα]ιθ ΒΕΕΙΩΒ {ο πᾶν Ῥεεη αππάα]γ ἀερτεοϊα(εᾶ ; {ου, 

1{ 10 [8115 ἰο σῖνο ἃ βοὐβίβούουυ εο]αίῖοτ, 165 Ίας αὖ Ἰθαςῦ ὑπ πηεγῖό οὗ 

εἰαῦϊπο ἴμο οοπ1ὔ]οης οἱ ὑπ 6 ρτοβ]επι ἢ στεαῦ ἀῑςθπούηαςς, απἀ οὗ 

Ῥοϊπθίησ οαὖ πο ἀϊτεσίίοη ἕο Ῥο {ο]]οπεά. Ότ {π15 αοοοιηῦ 16 5εειωθᾶ 

ΨΟΥ{ΙΥ οὗ αἰίεπίΙοη. 

Τὸ πωαςύ ἱπάεεά Ῥε οοπ/{θεδεά ἐ]αῦ λα Πείοτῖοα] ποῦῖσας σνι]] ποῦ 

(1) ιο αοοοαπῦ 

οἵ Ἡεσεβείρρις (Ὁ ο Ἡεσεδίρραςβ ἴ]μο ρἰαεπιεπύ ἴῃ Ἐπαδερίας πιαγ 

{α]τ]γ Ῥο αβονῖρεᾶ) οοπβηθες ὑπ οῬ]οοῦ οἵ 5 ραϊμοτῖησ {ο ἴμο 

αρροϊπαπεπό οὗ ἃ ΑΙΟΟΘΒΡΟΣ ο δῦ «απ. ΤΠ 1.5. ἀε]ρεταζίοης Ἰιαᾶ 

οχετθεά ὑπαὺ ναςὺ απ Ῥετπιαπεπὺ ΙΠπβπεποθ οη ἴπθ ῥαύατο οὔ ἐπ 

ΟατοἩ. πνΠΙοὮ Ἰοῦ]ιας ὑΠΘΟΥΥ 5ΙΡΡΟΡΕΒ, 16 15. ΒΟΔΙΌΘΙΥ ῬΟΒΒΙΌ]6. μαι 

ὑπ] οατ]σ Πβίοτίαη Ποι]ά Ἠαγνο Ώθει Ισποταπῦ οἵ {Π6 μοῦ οὐ ΚπονΊπσ 

Ὄθαυ ὑμ6 υεϊσ]ιύῦ οὗ ιο Ιπ{6γεπος Ῥι1]6 αροπ {μεπι. 

(2) Τ]1ο σεπιῖπεπεςς οί {Π 6 

Τηά6- 

Ῥεπάσηί]σ οὐ ὑ]ιο πιγβῦοιγ πἨ]ο]ι ἤθη ΡΒ. ονος ὑπ} ραρ]σαίῖοπ, {116 γετγ 

16 εΠοα]ά Πὰν ραξςεᾶ 16 ογεσ ἴῃ βἶ]επορ. 

Ῥίαξηδη {γασπιεηπίς οὐ Ίτεπαιι5 πας αἱσγαγς γεπιαῖη ἀοαρύξα]”, 

Ῥαξδασο απούθα ὕΠτονς ρτεαῦ 5αβρῖοῖοΏη ΟἹ ὑΠ 617 ααὐΠογβΗΙΡ; {ο {Π6 ες- 

Ῥγεςδίοη 1. ατιεδθῖοη ” ΒΕΟΠΙ παῦατα]]γ ὕο ταίογ ὕο {Πο 50 εα]]οᾶ ΑΡροδίο[ο 

Οοπβὑαὐῖοης, μος Πᾶνα Ῥδεη βε]]εᾷ ο ὑπ] Ῥτεδεηό αἰζο ὮΥ μα 

Ί6ΤΟΠ1Θ οὐ ΤΙδ. 1. 5 (ᾳποϊθᾶ Ῥε]οπ Ῥ. ἀϊδαρρεατεά: 50 ὑμαὺ μι παβ πο 
206) “1π ἑοῖο οιρο ἀθοτείαπα θβὔ.᾽ 

1 ΠῚ οοπίτογυοτβ]α] ὑγθα 5650 ΘΙ ΤΉΘΥ 
546 αγθ ρτ]π{θᾶ 1η ΑΘ ΘΙ 5 ΤΤΕΠΕΡΙΒ 11. 
Ρ. 381 εαα. Τὸ {5 απ{Ποϊεπί Ἠθτο 5ο 
εἰαΐθ {]αῦ αἩοτί]γ αξζετ {πο ἐταηβοτίρ- 
Ποη οἵ {πες {χασπιεηίς Ὦγ Ῥ{αβ, ὧλθ 
ΤΌΤ ΜΕ ἴτοτα πΠΙΟἩ ΠΟΥ ποετο {αΚεπ 

1ηθαΠ5 οἳ ὑθείίηςρ {πο αοοπταυὺγ οὗ [86 
{χαπβοτίρεσ ΟΥ αβοετίΒ]π]πς πο «Ἠβγας- 
ἰοὺ οἱ 119 ΜΒ. 

3 ΠῊ 6 εΣΡΥΘΒΡΙΟἨ αἱ δεύτεραι τῶν ἀπο- 
στόλων διατάξεις ο1οβε]γ τοβετηρ]θς {86 
Ίαησααρθ οἱ ἴπεβο ΟοπηεαοηβΒ; 580 
Ἠ1βρο]. Ρ. 74, 82 (ιαρατάρ). 
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αοογαῦίοΏ5 ΟΓ βαοοθββῖνθ σοηθταὔΙοης, Ῥαῦ οαἩ Πατά]γ Ἠανο εχὶρίθᾷ ον θη 

ἴῃ ἃ ταΙηεηζατΥγ {ΟΥ ἴῃ ο αρο οὗ Ίτεπααςδ, ΟΥ 1 εχἰδτσ Ἠανο 

Ῥεεη τεραχᾶάθᾶ ὮΥ Ἠϊπι α5 σεηιηθ. 1 Ἡο δά Ῥθεπ αοφιαϊηύθά υγ] 

5αο]Ἀ Ἰαΐογ ογάϊπαποθ 1β5αεά ὈΥ ο απαἰ]ογΙγ οὗ δὴ αροξῦο]ο οοτιή- 

οἳ], 15 1ὖ οοποεϊναρἰθ ὑμαῦ ἴῃ 15 στεαῦ πγοτ]ς οπ Ἠετεδίες Ὦο β]οι]ά 

Ῥανο οπ]υῦεᾷ 0ο αποίθ ἃ βαποὐῖοη. 5ο απαιθδῦοπαβ]ς, πν{ογο Ἠ]5 τηΘΙΗ. 

οὐ]οοῦ 15 {ο βου ὑμαῦ ὑπ ἀοοὐτίπθ ος ὑμ6 Οαὐ]ο]Ιο ΟΠ στο ἴπ Ἠϊς ἆαγ 

γαρτοβεπ{εά πο ἴγαο ἐεασβῖης οὗ ὑπ6 ΑΡοδύΙ6Α, απά Ἠ15 πιαῖη αγσι- 

πηθηῦ πο {αοῦ ἴλπαῦ ἐμ 0αἴΠο]ο Ῥί5μορς οὗ Ἠϊ5 επι ἀθτινεά πεῖτ 
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οῦ]οο Ὦγ ἀῑτθοῦ βαοοθβδίοη {τοπι ὑπ6 Αροδίιεςξ (3) Το Ῥαβδεασο ἴῃ Οοπιοπί. 

πο ερἰδύ]ο οὗ δῦ ΟΙεπιοπό οαηποῦ ο οογγοοῦΙγ Ἰπετρτείαά ὮΥ Τνοί]μο: 

{ου 5 εχρ]απαῦίοΏ, ὑμποῦρ εἰαυοταίε]γ ἀείεπάεᾶ, ἀϊδτεσατάς ἴ]α ρατ- 

ρο5ο οἵ ιο Ἰεύθετ, Ἔ]ο Οοτιπμίαπ Οτο 15 ἀἰδύατροά Ὦγ ἃ βρΙτιό 

οὗ Ιηδαροτγάϊπαδίοη. Ἐτθβδβγύθτβ, πο Ἠανο 1 {Ὁ1]ν ἀἱδομαγσαεά ἐπεῖτ 

ἁπίῖθ», Ἠανο πεγογί]ε]ε5ς Ῥεεητ τιιθ]ο5δΙγ εχκρε]]οά ἤοπα οσο, δύ 

ΟΙεπιεπύ Ὑντ1ζθβ ἴῃ ἴ]ιοθ παπ]θ οὗ πο ῬοπιαὮ Οτο ο οοττεοῦ ἴ]εςε 

Ἡποσα]ατ]θες. Ἠο τοπηϊηάς πο ΟοτιπύμΙαηβ ἰ]λαῦ πο Ῥτεδῦγύετα] 

οβ]οο Ίναδ ασίαρ]ςηεά ὮΥ ἰιθ ΑΓοβίϊο, πο ποῦ οΠΙΥ ἴπεπιβε]νος 

αρροϊπζεα εἰάετβ, Ὀιῦ 8150 σανο ἀἰτεοίῖοπβ ὑιαῦ ἴλμο γασαποίθ5 οα1βεά 

Ώοπι πιο ὕο πιο Ὦγ ἀθαῦῃ εΠοτα]ά Ῥο Β]]οά τρ Ὦγ οἶλετ ππεη οὗ οἶια- 

ταοῦετ, ἴμας Ῥτονϊάϊησ {0Υ ἃ 5ιοοθββῖοη ἴῃ ἴΠο πΙΠΙβίΥγ. Όοπηβο- 

αποπΏ]γ ἴῃ μας αποτῦμγ {ειάς ἴ]εγ πετο δεὐθῖῃπς {πεπιδε]νες ἴῃ 

οΡροβΙ6ϊοη ἐο οὔ]οετβ οἵ τεριαύο εἶθ]πον αοἰτια]]γ ποπιϊπαεά Ὦγ Αρο- 

εἶ]ο., ος αρροϊπίθᾶ Ὦγ Ό]οβδο 5ο ποπιϊπα(θά 1π αοοογάαηοθ ση πο 

αροβίο]ιο ΙΠ]αποίίοηςδ. Τ]ετο 15 πο πιθηίίοη οἱ εΡίδοοΡαογ, Ῥτορετ]γ 

50 οα]]εά, νοασ]οιῦ ὑΠ6 ερϊςί]α; ἴον ἴῃ. ἴλο Ἰαησπασο οἵ δῦ Οεππεηῦ, 

ῬιςΠορ᾽ απά «ῬτοδΏγίετ) ατο 511 βγποπγπιοἩς 6’. Τῆα5 {πὸ 

Ῥτοποιης «0Πεγ; «ὐεῖν, τείογ παὔατα]]γ ο πο Ῥγοδογύοις Πταῦ δρ- 

Ροϊηίοα Ὦ} ἴἶιο Αροςί]ας ]επιδε]νος. Ἠπείμον (5αρροβίης ἐπ τους- 

Ίησ {ο Ῥ9 οοττοοῦ”) Ἐοΐμο Ίας τισύ]γ ἰταπε]αίεᾷ ἐπινομήν “ἃ οοἁιοϊ],) 

16 15 ἹΠΏΘΟΘΕΡΑΥΥ ὕο 6Π411Τ6, 5 πο τεηάετίησ ἆοθ ποῦ πιαῦοτΙα]Ιγ 

αΏεοῦ λα απθβίῖοῃ, 

ΝΟΥ ασαίη ἆοθῦ 16 αρροας ἴλαῦ ἴμο υἱβ οἵ 6ΡΙΡΟΟΡΔΟΥ Ἠ/88 80 Ἐρίβοορα- 

βάθη απά 5ο Ιπιπιθά]αῦθ, ἴλαῦ δὴ αἰΠλοτιζαῦϊνο οτάετ 1βδαῖηπς ΓΓοιι ΟΥ̓ ποῦ ἃ 
βαάάεπ 

ΑΏ αροβίο]ο οοαποῖ] αἶοηπθ οὐπ οχρ]αῖη Πο ΤΗΘΠΟΠΙΘΠΟΗϐ,. ΤΠ {ΠΗ οτεβίΙοἩ, 

πηγβύοτ]οιι5 Ῥοτίοά πλ]οἩ. οοπιρτῖδες 1ο Ἰαδὺ ΟΙτίγ γεατς οἱ ο ἢγβὺ 

1 96ο 8ΌΟΥ͂Θ, ΡΡ. 97; 98. μονήν ; 590 [86 ποίθς οἩ {19 Ῥ8β5868. 
2 ΤῊ 9 τιρΏί τοβᾶίπρ 15 ΡτοββΏΙγ ἐπι- 
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οοηὕατΥ, απά οἩἳ ΨἨῖοἩ Πϊδίοτυ 15 α]πιοδῦ σΠο]]γ εἰ]εηό, ερῖδοοραογ 

πτςῦ, 16 15 τας, ηανο ῬεοἨ πιαϊη]γ ἀθγε]οροά. Ῥαὺ Ῥείοτο {π15 Ρεγῖοἆ 

155 Ῥεσϊηπίησς τηαΥ Ὦο ἴγασθεά, απά αἴἴογ {Πο οἶο5θ 1Ὁ 15 ποὺ γεῦ ΠΥ 

πηαίατθάἀ. 16 5θοπ1β ναῖη ἴο ἆεπγ τι Ῥοΐῦμο) ὑμαῦ ἐπ Ῥοβίθοη οὗ 

δῦ απο ἵπ πο πιοῦῃεγ Οµατος {ατηϊδηεά ἴμο ρτεοεάςηῦ απᾶ {ῃ6 

Ραδύογη οὗἩ πο Ἰαΐαν ερὶβοοραίο. Τῦ αρρεατς εατια]1γ τηΙςύα]κοη ο ππαῖη- 

ἰδίῃ, 5 ὑ815 ἴΠθοτ}γ τααἈΊτες, ὑπαῦ αὖ {86 οἱοβθ οὗ ὑπ ἢγϑὺ απά ἴ]ο 

Ῥοσϊηπίησ οΕ πο 5οοοπἆ οδϑηθαυυ ἴῃΠο οὐσϑηϊζαύϊοη οἳ 811] οἸατο]ος 

κο ]αά αττῖ]γθοᾶ αὖ ἴλο 8αΠΠθΘ βἴασο οὗ ἀεγε]ορπιεπί απά οχ]αδῖθεά 

ἴλο ερὶβδοοραῦθ 1π αη δα πα]]γ ρετ[εοῦ {ογηι. 

Όαῦ τηᾶ- Οη ἴμο οἴπεγ παπᾶ, ἴ]θ 6ΠΙΕΙΦΕΠΟΥ ΒΟ οοπδοµμάαθεά ο ερ]- 
{απτοᾶ ὮΥ 
ὃ. ογἷρ]οα] 
6ΠΙ6ΙΡΕΠΟΥ τεπιαχ]κεἆ Ίοησ ασο ὮΥ ὁοτοπιο, ἐ]λαῦ ΄Ὀοίογο ΤαοῦϊοηΏς σου Ἱπύτοάισθα 

βοορα] {οτπι οἵ σονεγηπιθηῦ 15 ΘΟΥΓΘΟΥΥ απά {οταῖΙβΙγ βἰαῦεᾶ. Τὸ πα» 

ΙΠ6ο τε]ϊσίοη Ὦ πο Ῥτοπιρ6πσ οἳ πο ἆθν]], ἴμο οτατο]ες γεγο 

σογεγηεά Ὦ} α οοαποῖ] οὗ εἰάστς, ΄Ῥιαῦ α5 8οοΏ α5 θαοΏ ΠΠ Ῥεσαη ἴο 

οοηβΙάθε ]ιοδο βοτὰ θ πᾶ Ὀαρεσθά ἴο Ῥε]οπς ἴο Ἠϊπιδε]{ απά ποὺ ἕο 

Οµτ]ςῦ, 16 γας ἀθοιάεά ἰτοισ]οιῦ πο υοτ]ά ἐλαῦ οπθ ε]εοθεά {Γοπι 

4πιοΏσ ἴμο ε]άθτβ ε]ιοι]ά Ῥο Ῥ]ασεᾶ οὐϑσ ἴμο τοςδῦ, 5ο ὑμαῦ {86 οαγθ οὗ 

ἴλπο ομιατοῖ 5Ποι]ά ἀἆθνο]νο οἩη Ἠϊπι, αηᾶἆ ἴμο βοθοἀ5 οἱ βοβίϑιη ὃῬο 

ΤΘΠΙΟΥΕάΚ”. Απάᾶ ασαϊηπ 1Π αΠΟῦΠΘΣ Ῥαᾶββδασε Ἡθ στϊῖίθ5 Το ἴλμο β4Π1θ 

οβθοί; «Που α[νεγυνατάβ οηθ Ῥτοδβργίες νγας ε]εσθεά ὑμπαῦ Ίο π]σ]ᾗῦ Ῥο 

Ρ]ασοᾶ ουετ ἴπο τος, ὑΠ15 πνας ἆοπθ 45 α τοπηεάσ ασαϊηςύ βο]ίδπι, ὑπαῦ 

, 6αοἩ Ἱππαη πη]σΏύ ποὺ ἆγασ ο Ἠϊπιδε]{ απά μας Ῥτεα]ς αρ ἴμο Οµατο] 

τ πο οὗ Ομτιςοῦ Το ἴ]ο ἀϊδδοηδίοης οὗ 6. απἀ (σοπί]ο οοηνογῦ5, απᾶ ἰο 

ἴμο αἰβραύοβ οἱ (ποδίῖο {αΐδε ἴθασΠεις, ἐ]λο ἀετε]ορπιεπύ οἱ ερὶδοοραοΥ 

ΠΙΑΥ Ῥ6 πΙΒΙΠΙΥ α5δοτ] θεά, 

απᾶ ἴῃ ΝΟΥ ασαϊη 15 Ἠούῦπο ῬΡτοβραΡΙγ ΤΌΠΟ α5 {ο ὑπ6 δαὐπου! τηαϊη]γ 

ας Ἱηβγαπιεηία] 1π εβεοῦῖησ ἴΠθ οἸαηπσθ, Αδία ΜΊΠΟΥ ναβ ὑπ6 αἀορθεά 

πῃπεπον Ίοπιθ οὗὨ τοῦθ ἴῆΠαη οπθ ΑΡοβῦϊο α[θετ πο {α]] οἵ ᾖεγαβα]επ, Απία 
οὗ δὺ δοβῃ. 

ΜΊΙποΥ ἴοο σγὰβ ο Ὡπ7856, 1 ποῦ ὑπ πιούῃοατ, οὗἨ ερίδοοραογ ἵπ {86 

επίῖο Ομασομθα. ο Ἱπιρογταπὸ απ΄ Ιηβύαίοη, ἀεγε]ορεά ἴῃ ἃ 

ΟΙϊβήαπ οοπιπηΏΙγ οὗ πο δὺ ο ομηπ πναθ ὑμθ Ἠνίηπσ οεηῦτε πὰ 

συϊἀθ, οοι]ά Ἱιατά]γ Ίατθο στοῦ παρ υηλοιῦ Ἠϊ5 βαποβίοΏ: απά, 85 

11 Ὃρ 566 ῃ Ργεδεη(]γ, 6ατΙΥ ὑγαάϊδβοη γουγ αἰ ποῦ οοππεοί5 Ἠ]5 

ΠαπθΘ τ πο αρροϊηὐπηεηῦ οὗ ΏΙ5ΊοΡ5 ἴῃ ὑπ 658 Ῥατίς. 

Βαῦ {ο {86 αποϑύϊοπ πον ὑμ18 οἩαπσο πας Ὀτοισ]ᾗῦ αροταῦ, 8. 60Π16- 

1 Ῥ. 264 84. 3 Ἡρίεϊ. οχ]τὶ αᾱ Ἐναπα. {. Ῥ. 
3 Οπ ΤΊ. 1. 5 (στ. Ρ. 694, εᾱ. Υα]].). τοϑ82). 
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Ὗγο Ἰανο 5θεπ ᾖ]λαῦ {πῃ Μαηποτ οἵ 
15 ἆετο- 
Ιορπιθπῦ, 

νυπαῦ ἀἰβετοηῦ ΑΏΒΥΤΕ6Γ πας Ῥο σἶνεη, 

ηθεάς οὗ ὑπ ΟΠατοἩ απᾶ ο αδοεηάαπογ οἱ 15 ρεγβοπα] οἸατασίαι 

ρ]αοθά δύ “8165 αὖ ὑπ Ἰιεαά οὗ πο ΟἨτικίαπ Ῥτούμετλμοοά 1τπ ο οτι- 

6α]επι. ΤπουρΏ τοπιαῖη]ης α ΠΊΘΠΙΡ6Υ οὗ ο ῬτοεὈγίοτα] οοιποῖ], Ίο 

πνας β]ησ]εά οαῦ Γοπι πο τοςύ απἆ Ῥ]αοθά ἴῃ ἃ Ῥοβῖδίοη οἵ 5αρεγίου 

τεδροηδΙΡΙΠ07. ΗΒ οχαοῦ Ῥούψετ 1ὖ ποια] Ὀ6 Ἱπιροββίθ]θ, απάἆ 16 15 

ἩΠΠΘΟΘΑΡΑΥΥ, {ο ἀθῆπο. Ὕ]εη Ό]λεγείογο α[ίον ὑπ [81] οἳ ἐμο οἵῦτ 

δὺ «οἨη πι οἴ]εν βατν]νίησ Αροδί]ο5 τεηπιονεά {ο Αρία ἈΠίπου απἆ 

{οαπά ἴμογθο πιαηΠο]ά Ιττοσα]αν]θῖο5 αηά Ἠτεαίεηπῖης γπιρίοπις οἵ ᾱῖκ- 

ταρῦίοη, Ἠθ που]ά ποῦ αππαζατα]Ιγ εποοπτασο απ αβρτοβοἩὮ ἴῃ ἴ]εςο 

επί]ο ΟμαγοΠος {ο 86 6αππε ογσαπηΙζαδίοη, νγ]λ]οῖ Ἰαά Ὄθεη ἴσπα]]γ 

Ῥ]εβδεά, πα Ῥτονεά ε[εοίαα] ἴῃ Ἠο]άϊηπσ {οσεί]αν πο πιοίπον ΟΠ το 

ΘΙ ἀἆαπσθιβ ποὺ 1655 5εγίοἹςδ. Τ]ο οχἰβύεποο οὗ α οοιποϊ] ος οο]- 

Ίεσο ΏθοθββαΙ]Υ 51ΏΡβο5δε5 ἃ ῬγεδΙάεηπογ οἱ 5οπιθ Ἰϊπά, π]είμοετ ἐλις 

Ῥγορίάσπογ 6 αβκαπιοά ὮΥ θαοῖ πιπροτ ἴῃ ἔπγῃ, ΟΥ Ἰοάσεά ἴῃ ἴπο 

Ῥαπάς οὗ ἃ αἴηπσ]ο Ῥειδοπ’. [ὺ ας οηΙγ πεοθββατγ ἔπογείογο {οΥ Ἠ]πι 

ο ϱἶνο ΡεΓπΙαπεποθ, ἀεβπΙδεπεςς, 5ἴαὈΙ]1{γ, {ο απ οβΊοο υγ]]ο]ι αἶτθαᾶγ 

μετο 15 πο ΤΕΔΡΟΠ Ἠούψαενογ {ο βαρροδίπσ {λα 

Τ]ο ον]ἆεπό 

αὐ]Πζγ απά 6Υοη Ῥτγοββῖπς ποθά οἱ 5ΙΙ6Ἠ απ οᾖῇσθ, βαπούϊοπθα Ὦγ {Π6 

εχἰςθεᾷ 1π 56ΥΤΗ. 

ΑΏΥ ἀῑτοοῦ ογάϊπαποθ πγαςδ Ἰδειεά ο ο οἶατο]ιος, 

πηοςδῦ γαπεταζεά παπ]θ 10 ΟἨτιδεπάοπι, σοι] Ὦο βιιβ]οῖοηύ ἴο 56οιιγο 

105 ν]άο ἴΠοισα σταάια] τεορρίϊοη. 

6αΏροβο5 α 5αὐρίαπίῖα] ἨΠατΠιοΏΥ απά ἔγθθάοηι οἵ ΙΠἴθγοοΙΙ5ο απιοπσ 

ἴμο οἩιτο]θς, ὙΠΙο τεπηαϊποά απαϊκύατοεά ὮΥ {πο ἰτουρ]ες οὐ ἐ]ια 

ἔἴππος; Ὀαὺ Πο εἴ]εηποϱ οἱ Ἠϊ5ύοιγ 15 ποῦ δὖ 811 ππ{ανοιταδ]ο {ο είς 

Μτιο] ἃ τεοερίῖοη, 16 15 έγιο, 

βαρροβίοη, Τη {815 να, ἀανηρ ἴο Ἠϊδίοτῖσα] Ῥ]απ]ς ὙΠΟ ἢ οεκ- 

ἴεπάς οσετ ΠΑ] ὦ οοπύινγ αξίο; {πα {11 οἳ ο εγαδα]επι, ερίςοορᾶοΥ 

νγαδ ππαζιιτεἆ απἆ ἐπ Οα{]λο]ίο ΟΠατο] οοπβο]ιάα{ες”. 

1 ΤῊ6 Απιργορδίαπ Ἠί]ατγ οη ἘΡΠ6ΡΒ, 
ἵν. 12 β66Τη5 {ο 580 ὑπαὺ ἴπθ ΒΕΠΙΟΥ 
ΤΙΘΏΊΡΟ6Υ πνας Ῥτοβϊάσηί; Ῥα{ {115 τηαγ 
Ῥο τηθτθ οοπ]θοίατθ. Τηθ οοπεΙ πο 
οἳ ἴμο βυπδσορτιθ ἆοθβ ποὺ αἰά τηαίθ- 
τία]]γ 1π βεἰ{]]πς {815 ᾳπθβίίοηπ. Τη {πο 
Ναυ Τοβίαπιεπῦ αὖ 811 ουθηΐβ ἀρχισυνά- 
γωγος 15 οΠΙΨ αποίµοτ η8ΤηΘ {ΟΥ απ εἶάογ 
οἱ ἴπο βΥπασοριθ (Ματ]ς ν. 22, Αοἰβ 
ΧΙ, 15, ΧΥΙ], 8, 17; 6ΟΠΙΡ. Φαπίϊῃ ία]. 
ο. Ττηρ]ι, ὃ 137), απᾶ ΤΠΘΥΘΙΟΤΘ Ο0ΥΥ6- 
εροπᾶςβ ποὺ {ο {πθ Ῥϊςδπορ Ῥαή {ο {λα 
Ῥτοβογίοτ οἳ ἴπο ΟἨτίδήαπ ΟΠ το. 
Βοπιθίίπαθς Ἠοποετοι ἀρχισυνάγωγος 8Ρ- 

Ῥ6α15 {ο ἀαποίθ {πο ρτοδιάεπέ οἵ 89 
εοαποῖ] οὗ ε]άθτ»: 566 ΥΠτίηρα 11. 2. ϱ. 
556 84., 111. 1. Ῥ. 61ο 54. ΤῊΘ ορΙιπῖοηΒ 
οὗ Υητίηρα πηἈςί Ῥο τοσθῖγεᾶ τ 1 οατ- 
{1οἩ, 88 Π15 θα ΠΟΥ {ο Ῥτοβς {86 το- 
βοπῦ]αποςῬ Ῥείνγοαση {1ο σογοτηπηθηύ οὗ 
ἴπο ύαπίξδῃ βΥηβροσαθ απἆ {πο ΟΕτίς- 
Πατ ΟΠ ΤΟ 15 βίτοης. ΤῊΘ τεα] Ι1]θ- 
ηθ58 οοΗΡΙΡ{5 1 ἴμθ οοτιποῖ] οὗ ῬΥΘΒΡΥ- 
ἴοτδ; Ῥαό πο {λτοα[ο]ά οτᾶςτ οὗ {1ο 
«Ομτίβίαη τα] Β ΣΎ 88 α πΠο]θ βθοΠη5 {ο 
Ἠατθ πο οοπη{ογρασί ἴῃ {Πο βγηασορτο, 

3 Τμο οσρτθββίοη «Οα{λο]ῖο ΟΠατο] 
15 {οππᾶ Πτεί ἴῃ ο Τσηπαίαπ ἸΙείζετ {ο 
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ης νἱ ον 
βαρροτίεᾶ 
Ὦγ {86 ηο- 
{1665 οὗ 1π- 
αϊνιᾶτια] 
οΏΆτο]θβ. 

ΓΕΕΌΡΑ- 
ΙΒΜ, 

δὺ 141168, 

ΡΥΙΠΘΟΗ. 

Τιαϊοτ 
Ρί8ΠΟΡΒ. 

ΗΕ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΕΥ. 

Αὐ α]] ογοηῦς, θα πο 9οπ1θ {ο ἴχασς ὑπ ΘΙ] 1ήδῦοτγ οἱ πο 

οὔ]οο ἵπ ἴλο ῬεϊποῖραΙ οἩιχομος οἵ Ολτίκύοπάσπι 1η ΒΙοοΘΕΒΒΙΟΠ, Ὑ70 

5881] Απά 411 ο {ποῦ οοπβϊςθοηὺ στιὰ πο αοοοιπύ αἀορίθά Πτα, 

Τη 

εἶής τονίοι 10 Μ11 6. οοπγοπ]θηῦ ἴο ϱΟΠΙΠΙΘΩΟΘ γι πο τόπου 

πγ]μ]]ο 5οπιο οἱ ἴλοαπι 816 ΠατάΙγ τεοοποϊ]θαβ]θ η αΠΥ οὔμογ. 

ΟΜατοἩ, απά [ο ἔα]κο ὑπ6 οἴλεις ἴῃ οτάθς, α5 ἴΠαογ αγθ οοπηθοΐθἆ οἴδμου 

7 ποϊσἈοπτ]οοά ος Ὦ7 Ρο] 108] ΟΥ̓ το]σίοις ϱΥγπιραῦἩγ. 

1. Τ]πο ΟΠατο] οὗ ΦΈΒΌΒΑΙΕΜ, 85 1 Ἠανο αἰτεαᾶάγ Ρροϊπῦεά οαὖ, 

Ρτοςεπί5 πο θαχ]οδύ ᾿πϑύδηοθ οὗ ἃ ῬίβἈορ. «Α. οουϑαίῃ ο{βοῖα] Ῥγο- 

πηϊπεηοθ 15 αβεῖσπθά {ο 1αΠ165 ὑμ6 Τιοτᾷ” Ῥτοίλος, βού 1ῃ πο Ἠρὶ- 

εἶ]ος οὔ Φύ Ῥαπ] απά ἵη ὑπὸ Αοὖβ οὗ ὑπ ΑγΡοβῦΐθ, ἀπά ο 1η{εγοποθ 

ἄγαν {γοπι ιο πούϊοοβ ἴῃ ἴλο οαποηίσα] Βοτιρύατος 15 Ῥοτηο οαὖ ὮΥ 

ἔ]ιο ὑγαάἰβίοη οἱ {π6 ποχῦ ασε5. «Α5 6ΩΤΙΥ α5 ἴπο πι]άᾳ]ο οἱ {Π6 5οοοπἆ 

οεπύατΥ 811 ρατῦίες οοποΣ ἵπ τοργθβοη πας Ἠΐπα 8 α ὮΙ6ΠοΟΡ ἴῃ {6 

αἰτῖοῦ 86Ώ59 οὗ ὑμ6 δισ. ΤΠ {π15 τοβροοῦ Οαὐμο]ο ΟἨπ]δίαπς δηθὰ 

Ἡρίοπ]ίο Οπϊδήαπς Ἠο]ά ο βαπΠθ Ἰαησαασο: ἴμθ /Ί95βπΙοΠΥ οὗ 

ἩΗεοσεβίρρας οη ἴ]θ οπθ Παπά 15 τηαθομθά ὮΥ ὑμ6 ὑεςᾶπιοπγ οὗ λα 

Ομ 15 ἆεαῦμ, πλΊο] 15 τοοοτάεά 

8 ἰα]ίπσ Ῥ]ασο ΙπιπηθβΙαῦθΙγ Ῥθείοτο ἴο πναν οὗ Ὑεδραδίαη, ΥΠΙΘΟΠ. 

ΟἸοπιοηίίπο π]θῖησς οἩ ἴμο Οὐ ΘΓ. 

πγαδ αρροϊπ{οᾶ ἴῃ 115 Ῥ]αοο”. Ἡεροβίρραβ, νο ἶ5 ουσ δα μου {ος 

ἐπὶ αὐαἰοπιεηί, ἀἰδθιποῦ]γ τεσαγᾶς ΒΥΙΙΘΟΠ α5 Πο]άϊπσ ᾖ]ιο 5απ1θ οῄβ]ος 

ὙΠῸ ϱαπ1θς, απά πο 1655 ἀἰδάποῦΙγ οα]15 Πίστη ἃ Ἠϊδπορ. ΤΠΙ6 βατηθ 

Ἱ]βθογίαη αἶδο πθηθίοης πο οἰτοιπιβίαπορ ἴΠαῦ οπο Τπεραζαῖθ (αρ- 

ῬΡατοπ{]γ οἩη ὑλ]θ οοσαβίοη), Ῥεΐης ἀἰδαρροϊπθεά οὗ ὑπο Ῥ]δμορτίο, ταῖφεᾷ 

δι 5οἩῖσπι απᾶά αὐθεπιρίεά {ο οοτγαρῦ πο νῖταῖη Ῥατίόγ οὗ ὑπ6 Οτο] 

υγ] [8156 ἀοοῦτίηθ. «Α5 ΒΥπιθοη ἀῑεά 1π ο τοῖση οὗ Ττα]αη αὖ αΏ 

αἀναποσς ασα, 16 15 ποῦ ἵπιρτοβαρ]ο ὑμαῦ Ἡοσεεῖρρας γα Ῥοσα ἁπτ]ης 

9 {ο προ. ΟΕ {86 βαοοθβςοῖ5 οἱ ΦΥΠΙΘΟΏΠ ἃ οοπηρ]ούθ 1150 15 ργεβογνοᾷ 

ὉΥ͂ Επκεῦῖας”, ΤΠ μοῦ Ἱούψογοτ ὑμαῦ 15 οοπηρτίθος {ΠΙγύθεπ πάπες 

πὶ μη ἃ ροτῖοά οὗ 1655 λατ ὑμὶν γεαΙ5 πιαβύ {Ἠτουγ 5αδρΙοῖοη ΟἨ 

{πο ΒΠΙΓηΦΑΠΕ 8 8. Ίπ {πο Μαγίγυ- 
ἄοπι οἳ Ῥο]σποαιρ 16 οοοσβ β8Τοτα] 
Ὠτηθα, 1Ἠ8ΟΣ, δα 88 8, 16, το. ΟἹ 1ΐ8 
πιθαηϊης 566 Υ οϑίοούῦ «αποπ Ῥ. 28, 
ποῖθ (4 εᾱ.). 

1 Ἡερεβίρρ. ἴῃ Ἐπςεῦρ. Η. ΕἸ. 11. 23, 
Ἰγ. 22: Οἶεπι ΠἨοπι. ΧΙ. 35, Ἡρ. Τεὔγ. 
1Π16,, απᾶ Ἐρ. Οἶεπι, [1ηϊ.; Οἶσπι 

Έεοοβῃ. Ἱ. 43, 68, 73; Ο]επι. ΑΙεΣ. 
π Ἐππεῦ. 11, 1; Οοπδί,. 4ροδί. ν. 8, Υἱ. 

14, ΤΠ. 25, 46. 

3 Ἠεσες1ρ). ἵπ Ἐπςεῦ. Η. ΕἸ. ἵν. 22. 
ὃ Η. ΜΗ. ἵν. 5. 9 ερϊδοοραίθ οἵ 

1 α5ύ1β [86 ΒΠΟΟΘΒΡΟΙ οἱ ΒΥΠΙΘΟΠ Ο0ΠΙ- 
ΊΘΩΏΟΘ5 αροιπῦ Α.Ρ. 198: ὑπεὺ οὗ Ματοτβ 
{86 Βτεί ἀθηΙ]θ ΏίβΠοΡ, Α.5.1Ι36. Τητπ8. 
ὑατίεθη ΤἨϊ6ΠορΡβ ΟΟΟΌΡΥ ΟἿ] αροαί 
ἐπεπίγ-οϊσ]λί Υ76αΙ5. Έτεη αἴνετ {πο 
{οαπάα[ίοη οὗ ἆ]ἱα ΟΡ Το] πα, {86 ΒΠο- 
οθβ5ΙΟΏ 18 ὙΘΙῪ ταρίᾶ. 1π ὑπο “Ῥϑυϊοᾶ 
Ίτοπα Μαχοτβ (Α.Ρ. 136) ἰο Νατοΐβεας 
(Δ:Ρ. 190) πθ οοππί Π{θει ΤἨϊ5μορς.. 
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106 αοοπταοΥ. Αἱ βαοοθαδῖοη 5ο ταρῖἁ 15 ἨατάΙγ οοπβϊδίεπύ σύ] ἴο 

ἸπονΏ ὕεπατο οἱ 119 οῄῖοοβ ἴῃ ογζίπανγ ο.565: ἃπα 1 ἴπο 115ὺ Ῥο οοἵ- 

γοοῦ, ὑπ6 {εηιαεπῦ οἨΏαησαος πηαδὲ ο αὐὐτ]ραῦθᾶ {ο {16 ἰγοιρ]θς απἆ 

αποθεγίαϊηῖες οἱ ἴμο {ϊπι65᾽. 1 Ἐπδερίαςδ Ἠετο αἶ5δο πδὰ ἀετῖγεά Ε15 

Ιη{ογπηαθίοη ποπ Ἡεσοαβίρρας, Ὁ πηαδί αὖ Ἰοαδύ Ώανο Ἰαά 5οπ1θ 5014 

{οαπζαἰῖοη 1η {αοῦ; Ῥαῦ ογεη ἔἶαη ἴῑο αἱθεγηαίῖοη Ῥεύνεεη ο εττιδα]θπα 

δα Ῥε]]α, απ ἴ]ο ρορβῖρ]ο οοπ{ιδίοη οὗἩ ὕμο Ῥϊδ[ορς γι οὐμευ Ῥγο- 

πηϊηθηῦ ΠΙΘΠΙὗΌαΥ5 οἱ {ῃ6 Ῥτεδργῦ6τΥ, πϊσΏύ Ιπύχοάιοϐ ΠΙΙΟΠ 61ΟΥ. 

Τὸ αρρθατ5 Ἠούεγετ ὑμαῦ ἴῃ {815 Ἰηπδίαπορ ἢ6 πας ἹπάθὈίεά {ο 1685 

ἐγαςπνογῦμγ 5οαγοςς οὗ Ππ{ογπιαβίοη”. ΤΠο ἰαϊοπιεπῦ Όπαῦ δον 

ἴπο {οαπάαθίοπ οὗ Ααθ]α Οαριζο]πα (Α.Ρ. 126) ἹἩΜατοιδ Ῥτοδιάεὰ 

οτθς ἐἶιο πιούπου ΟΠατο]ᾗ, αξ 15 γε επ]ε ὈΙΒΠΟΡ, πεεά ποῦ Ῥο 

αποςθῖοπθᾶ ; απά Ῥογοπά {5 Ροϊπῦ 1Ὁ 15 πΠΏΘΟΘΑΒΡΑΣΥ ῦο Ο8ΥΤΥ 89 

Ἰηγοϑυϊσαύίου ὃ, 
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ΟΥ̓ οὔιεν Ῥί5Πορς ἴῃ ῬΑΙΕΡΤΙΝΕ δηα πο ποϊσμυου]ιοσᾶ, Ῥοΐογθ ὑπ Οἶ]αχ 5οο8 
1η Ῥ4165- 

Ιαΐζον μα] οἳ ὑπ6 5εοοπά οθηύατγ, πο ὑγιδποτῦπγ ποῦῖοῬ 15. Ῥγεβογγθά, Ηπο πᾶ 

80 {αχ ας 1 Ἱπου. Ὀυατῖησ ο Ἡοπιαπ ερίδοοραίο οἵ Ὑϊοῦου ούγονοας πηοίβηῬοττ- 

εἶτπς οἵ στο, δια Οἶατας οἳ Ῥίο]επιαίδ, ἵη οοπ]αποῦίοη πα ἸΝαγοῖδεας 

οἱ ζογαδαίθπι, υγϊθῖησ απ επογο]ῖσα] Ιευύες ἴῃ νου οἳ πο γ/εδύοτΏ 

νῖοιν ἴῃ ιο Ῥασο]α] οοπύγογαιργ΄. 1 Ιπάεεᾷ αΏ7 το]ῖαπορ οοτ]ά 6 

Ρ]ασθά οἩἳ πο ΟἸεπιεπίῖηο ανν πρς, ο ορῖδεοραίθ οἳ Ῥαϊθϑύϊηθ ας 

πιαθιιτοᾶ αὖ ἃ ΥΕεΤΥ εατἰγ ἆαΐθ: {ον ὺ Ῥεΐαγ 15 ύπατο τερτεδεηίθἆ ἃ 

αρροϊηδίησ ὈΙΒΏΟΡΒ ἴῃ 6ΥΘΥΥ οἳγ πΠΙομ Ἠο νΙβῖςδ, 1η Όωσαγοα, στο, 

ΒΙάοη, Ῥοτγίας, Τηρο]15, απᾶ Ταοᾷῖοθα”. Απά ἴποασ]ι πο βούϊομβ 

οὗ ὑμ15 {λοο]οσῖσα] ΤοπιάΠΟΘ Ίαγθ πο ἀῑτοοῦ Ηδίοτίοα] να]αθ, 10 ἴ5 

ΤῊΘ τορούϊίου οὗ ἴλθ ΒΑΠΙΘ ΊΊΠΙΘΑ Ῥγθβοιγταᾶ ἴῃ {86 απομΊνος οὗ Ἐάθβεδα 
Ἠονγοτογ βαρσοςδί5 ἴπαῦ 6οπιο οοπΠβ]οῦ 

παβ ροΐπσ οἩ ἀπτίης [15 Ιπίοχτα]. 
1 Ῥατα]]ε]ς ποτοτίπο]θ55 τηαγ υο[οππά 

1Ἠ {πο αΏΠα15 οὗ 6 ραραογ. Τη8 [ΠΟΤᾺ 
Α.Ρ. 882 ἴο Α.Ρ. 904 1676 Ἡ6γο ὑμ1γίθο 
Ῥοβρθβ: απᾶ 1η οίποας πῃθς οὗ ἔτοιρ]θ 
υπο βιοσθδβίοηπ Ίαβ Ῥεεια αἰπιοδῦ 48 
ταρ]ᾶ. 

3 ΤΠ} 15 πια Ῥο Ιη[θγτθᾷ {Τοπ ἃ 6ΟΠΙ- 
ΡαΙ5οµ οἱ Η. Ε. ἵν. 5 τοσοῦτον ἐξ ἐγγρά- 
φων παρείληφα πι Η. ΓΕ. γ. 12 αἱ τῶν 
αὐτόθι διαδοχαὶ περιέχουσι. Ἠ1β ΙΠ{ΟΙ- 
ΙΙΘΟἨ γγα5 ῬτοβαΡ]γ {α]κοη ἔτοτα ἃ 150 
κερί αὖ ᾳοταδα]οπα; Ῥαῦ ἐμ οδ86 οὗ {89 
βριτῖοἈας5 οοιγθβροπάςποθ πι Δησατιαβ 

ΡΕΗΠ.. 

(ΗΕ. Ε. 1. 13) 5ΠοΠΒ ΠΟῪ {πεαομοτοπβ 
βιο]Ὦ ΞΟΌΤΟΘΒ οἳ ΙΠΓΟΥΙΠΙΑΊΙΟΠ ὝΘΙΘ. 

ὃ Κατοίδβαβ, ὙΠῸ Ῥθσβπηθ Ῥί5ῃορ οὗ 
σου βοτὰ 1 10ο Α.Ρ., πηὶςΗ{ π6]] Ώανο 
Ῥτοβειγοά ἴ]θ ΠΙΘΠΠΟΥΥ Οἱ ΤΟ Θ4ΥΙ16Υ 
{πιθς. Ἠίβ ΒΙΟΟΘΦΡΟΣ ΑἸοχαπάοτ, 1π 

π]οβθ ἔανγοιχ Ἡθ χθοβιρηθά ἃ. Ὁ. 214, 
βρεα]κβ οὗ Ἠ]πα α5 511] Ητίης δὖ {πο δᾶ- 
ταποθᾷ ασο οὗ ττό (ΒπβεΡ. Η. Ε. νἱ. 11). 

4 τ 560. Η. Ε. ν. 25. 
ὅ Οἶεπι. Ἠοιι. ΠΠ. 68 5ᾳ. (08984168), 

Ὑἱἱ 5 (στ), νἱ ἢ. 8 (Βἱ4οπ), τὰ. 12 
(Βοιγίαβ), χἰ. 26 (Τ11ροΙβ), αχ. 23 
(Πμαοᾶῖοεα): οοπαρ. Οἶεπι, Πέεεορπ. 111. 65, 
66, 748 Τὶ. 15, Χ. 68. 

14 

(ρουὺῦ Α.Ὀ. 190), γα πὰ ὕμυθθ Ρί5ΠοΡ5, ΤΠοορβί]α5 οὗ Οθϑαγθα, Οδ8- Ματ 
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Ἐνοᾶἵπβ 

Ἰσηαίϊπβ. 

Τιαΐου 
ΡΙΡΗΟΡΑ. 

ΤΗΝ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

Πατά]ψ Ρτοραβ]ο λα ο τιον νγοα]ά Ίανο Ιπά]ροά ἴῃ 5υοἩ βὐαΐθ- 

πηθηζ5, αη]οςς δ εατ]γ ἀενε]ορπιεπύ οἱ ιο αρῖδοοραῦθ ἴῃ Πθβθ Ρρατίβ 

Ἰαά Ἰπνορεά [15 παγτανο ὉἩ αη αγ οἳ ῬτοραβΙιμύγ. ὙΠῸ 1πϑὑϊα- 

0ἱοη μου] παατα]]γ αργτειᾶ ἔτοπι ἴμο ΟΠΙΤοὮ οὗ ο1εγαδα]επι 0ο ἴ]ιο 

πΟΥΘ ἱπρμοτίαηῦ οοπηπιαπ{ 165 Ἱη ὕπ6 πεϊσιροατ]οοά, εγεὈ πΙύποαῦ ὑπ 

ἀῑτοοῦ Ιπύργναη{ίοη. οἵ {Π6 ΑΡοβῦ]ος. 

ο. Έτοπι ὑπ6 πιοῦμαυ ΟΠατοΏ οὗ ὑπὸ Ἠερτενα πε ῥρᾶδς πβιτα]]γ 

ο ἴμθ πιεῦγορο]ῖς οἵ επ]ε ΟΠτϊριεηάοπι. «ΑΝΤΙΟΟΗ 15 ἐταάιἹί]οπα]ἰγ 

γορογῦθᾷ {ο Ἠανθ τοοεῖγεᾶ 105 Πγαῦ Ῥϊδπορ Ενοάϊας ἔγοπι δῦ Ῥοίοσ᾽, 

ΤῊΘ βἴοτγ τιαΥγ Ῥετ]αρς τοδῦ ΟἹ. ΒΟΙΩΘ Ῥαβ]5 οὗ τα, ἵΠοισ] πο οοηβάθπος 

οαη Ὄο Ῥ]ασεά ἵπ {118 οἶαδ5 οὗ εἰαῦοπιεηῖς, 11η]6βς Μεγ α1θ Κηοππη ο 

μῶν Όθει ἀεγιγεά {οπ1 βου 6 εατ]γ ααὐΠοχΙῦ. Ῥαὺ οὗ Τσπαίίας, πο 

βὐαηάς 5εοοπά ἴῃ ἴλο ἰχαάϊοπα] οαία]οσαο οἳ Απιοσμεηο Τἱ5ΠοΡΑ, 

ν;θ ο8Ώ 5068 πΙῦΠ ΠΙΟΥΘ οοπΏάσποθ. ο 15 ἀεεισπαῦεᾷ α ὈΙΒΒΟΡ Ὦγ 

ΥΘ6ΙΥ ϱατ]γ απλο, πὰ Ἡθ Ἠ1πηβε]{ ερθα]ς5 α5 580}. Πο πες ἴο 

οπθ ΤἨἱ5ΠοΡ, Έο]σοατρ; απά Τε πιεηίΙοηΒ 5εγετα] οὔμοιδ. «Ασαϊΐη απά 

ασαϊηπ Ἡθ Ἴχσος πο ἀαυγ οἱ οὐεάίεπορ ῦο θμαῖν ῬίςΠορξ ΟἹ Ἠ]5 ο90ἵ- 

γοδροηάεηῖ. Απά, Ιοδῦ 16 εΠοι]ᾷ Ῥο 5αρροδεά ὑμαῦ ο αδεῬ ἴ]ο 

ὕθτπα ἴῃ 105 6αΤ]Ι6Υ ΕΕΠΒΘ 45 ἃ ΑΥΠΟΠΥΙΩΘ {ου Ρτγεδργίετ, Ἡθ ΏβΠΙΘ8 

ἴῃ οοη]αποῦίοη ἴμο πτοο οὐάθιβ οὗ πο παπΙςδίσΥ, ο Ῥϊδιορ, ο 

Ῥτοβογίαυ, απἆ ὑπ6 ἆθασοις', «ΑΙὐοσείμει 16 15 Ρ]αῖπ ἴΠαῦ Ὦο ἸΟΟΚΒ 

ὍΡΟΝ ἴῃο ερίδοορα] βυβύθιη αδ ἴ]ο οὔθ τεοοσηϊθεά απά ααὐλογιαί]νο 

{οτπη οὗ σογνεγηπιεηῦ 1η 811 ἴ]οδο οἩατο]ας τι} ΒΟ. 6 15 πιοβδύῦ 

ἀϊτεοῦ]γ οοποθτπεά. Τὺ πια Ῥο βιιρσοοδίθα Ἰπάθεᾶ ἰιαῦ Ίο γιοι] 

Ἠατά]γ Ἰανο οη/{οτοεά ἴ]ο οἸαίπς οἵ ερίδοοραογ, π]θςς 1ὖ Ὕετο αἩ 

οΏ]εοῦ οὗ αὐίασ]ς, απἆ 105. οοπιραχαΏγεΙγσ τεοεπύ οτἶσιη πηϊσ]Ώῦ 0Ἠεγε- 

{ογο ο απ{εττεά: Ῥαΐ0 5011] 6οπιθ 76αΥ5 ποι]ά Ῥο τοαπ]γεά Ῥείοτο 10 

σου] Πᾶν αβεαπιθᾶ ὑπαὺ παύαχο απᾶ ἀεβηϊθο στα γμ]οι 1 Ἠαβ 1η 

Ἡ]5 Ἰουίειδ. Τὺ Βεεπης ΙΠΙροβΣΙΡΙ6 ὧο ἀθοῖάς, απᾶ 1ῦ 15 πθεᾶ]θβς ο 

Ἰηγνεείϊσαῦθ, ἴ]ο οχαοῦ ἀαΐο οἵ πο ερὶεί]ε5 οὗ δὺ Ἱσπαίας: Ῥα0 νο 

εαηποῦ ἆο Ὥτοηυς ἴῃ Ρ]αοϊησ ἴλεπι ἁπτῖης πο εατ]εδύ γεατς οὗ ἴμο 

εθοοπᾶ οθοηύατγ. Το Ιπιππβάϊαίο ΒΠΟΟΘΑΡΟΓ οἱ ]σπαῦῖας 15 τεροτθεά 

ἰο Ἠαγο Ῥ6υυη ἩἨσονγοῦ: απᾶ [ποπι 18 ὤπιο οπππατά ἴλο 118ὺ οἵ 

Απάοσπεπο Ὦϊδμορςδ 15 οοπιρ]θῦε΄. Τῇ ὑπ6 ααὐΠεπ/ιοϊγ οὗ ἴμο 15ί, 

1 ζοπεἰ. 4γοεί. τῇ. 46, Ἐταςεδ. ΗΕ. αἱ]οσαᾶ, Ῥθεοααβο 16 15. {οππᾶ 1π ἴλθ 
11. 60. Ὀστίαο. 8566 Ῥεοσ, Ῥ. 224. 

3.6.6. Ῥοΐμο. 6. Ἱ βἴπρίο οαὐ {6 ὃ Ἐπκεῦ. Η. Ε. 11. 26. 
Ρᾶβεαρο {ΥοΊ1 β6τοτα] ἹΠΙς] πι]σμύ Ῥθ ά Ἠπδεβ. Ἡ. Ε. ἵν. 2ο. 
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86 ὃ πο], 15. αθβΙοηπαβ]θ, ὕνγο ἨϊδΠορβ οἱ ΑπίΙουἩ αὖ Ἰοαδύ ἁατίησ 

ὑμθ βεοοπά οεπύατΥ, ΤΠθορμῖ]α5 απά Ῥεταρίοῃ, αἴθ ΚΟ. ἃ8 18- 

ὑοτίσα] Ῥ6Ι5ΟΠ8. 

ΤῈ πο Οἰεπιοπίίπο ππίθησ5 επιαπαῦεά, αξ 88εΠΙ5 Ῥτοβαβρ]θ, {οπι ώμο, ̓ 

Ὀγτῖα οὐ Εα]εσίῖηθ", 15 συ] Ῥο {1ο Ῥγορεγ Ῥ]δοβ {ο βίαὐθ ὑμὶν δὐὐ ὑπ Ίησς, 

πΙἩ τεσατᾷ ο ερίκοοραογ. μαύμεγ {86 ορΙπΙοηβ ύπατο αἀναποεά 

οχΏ1Ώ16 ὑπ6 τεοοσηῖσεά ὑοποῦς οί α 5θοῦ ΟΥ οοπστοσαὔΙοῃ, ΟΥ ἴ]α Ρτϊναἴθ 

γιοι οἳ Πο Ἱπάϊνιάαα] υτιύεν ΟΥ̓ Υ/ΤΙΕΥΑ, 11 ΡτοθαβΙγ πανε Ῥο 

αβοοτύαϊποᾶ; Ῥαῦ, ὙΠαΐίονου πιαγ ο δαῖᾷ οη {815 Ροϊηῦ, ᾖμοδο Ἠεγείῖσα] 

Ῥου]ς ουἰδίτῖρ Πο πιοςῦ σὶρ ογύποάοαγ ἴῃ {Π6}} π6Υεγθηοθ {ον ἴ]θ 

ΜΟΠΔΙΌΒΥ 18 τερτεδοπίθἁ α5 ΏΠΘΟΘΡΒΡΑΣΥ {ο ὑΠ6 Ῥεασθ 

ΤἨο Ῥί5Πμορ οοοιρῖες ἴμθ βοαῦ οἵ ΟΙτὶδῦ απά πιαςύ Ῥο 

Απά Ώεποο δύ Ῥεΐετ, αξ 6 ΙΙΠΟΥΘΡ 

ερίδεορα] ο[]σο, 

οὗ ὑμ6 Οπατο]ι”, 

Βοπουγοα αδ ὑπ6 Ίπιασο οὗ (οά”. 

ἔγοτα Ῥ]ασθ ἴο Ῥρ]ασς, οτάαϊπβ ὈΪΒΠΟΡΒ ΘΥΘΥΎ ΠΘΓΘ, ἃ5 ἐποισ] 15 γογο 

Όλο οτουηῖπσ δοῦ οἱ 15 ΤηΙΒΒΙΟΠΘΥΎ Ιαθοατς΄,. ἜΤπο ἄἴνεισεποῬ οὗ {Π6 

ΟἸεπιεηζίηπο ἀοοῦτίηπθ {ἔγοπι πο ὑεπεῦς οἵ Οαὐπο]ο ΟΠτὶβιαπΙγ οπ]γ 

ΤΌΠΟΥ ὑΠ15 Ῥπεποπιεποῦ 1ΠΟΤΘ τεπ]αγκκαβ]θ, Ἱύεη Ὑ76 ΤΕΠΙΕΠΙΡΕΥ ἢ 6 

ΨΕΙΥ εατΙΥ ἀαΐο οὗ ὑπο υτιάησς; {ο πο Ἠοπι]θες οαπποῦ πγε]] Ῥο 

Ῥ]αοθά ]αΐογ λατ πο επ, απᾶά 5]ιοι]ά ρετιαρς ο Ῥ]ασεᾶ Ῥείοτο ἴ]ιθ 

πη]ᾳᾷᾳ]θ οἳ ὑπ βοοοπά ορηύατγ, 

2. ὟΥοε Ἠανο Ἠϊθογίο Ῥδεη οοποθγπεά ΟΠΙΥ να ἴμο (νθε]ς βσηιαν 

ΟἹάτοἩ οὗ Ογτία. ΟΕ ἴμο θαυ] ἨΙβδῦοτγ οἳ πο ΒΥΗΙΑΝ ΟΗύΠΟΗ, μας 

ἰτ]οῦ]γ 5ο οα]]εᾶ, πὸ ἐταβδοτῦγ αοροιηῦ 15 ργοδογναά. Τ]ο ἀοοαππεπίς 

νγἩΙοἩ Ῥγοί6βς ο σἶνο ΙΠ{ΟΥΠΙΑΦΙΟΠ τεδρεοῦῖης 10 ατο οοπηραταζιγε]γ 

Ἰαῦο: απᾶ ψ 8116 ἐλμεῖν νιο]οηῦ απαοΏΤΟΠΙΡΙΗΡ ἀἰδογεᾶ1ῦ πει α5 ἃ νἨο]ς, 

16 15 Ιπιροββῖρ]θ 6ο 5εραχαίο {ο {αῦα]οας ἔγοπι ὑπ Ἠϊδίογιο”, Τὸ 5ποι]ά 

Ὀ6 τεπιατ]κοά Ἠοπγουοτ, ὑμαῦ ὑπο οχΠΏΙρΙῦ α ΠΡ εαοετάοῦα] νίαεν; οὗ 

ὑμ6 ορίδοοραίθ α5 ῥτογαί]ῖηςσ ἴῃ. {μοβ οἩατο]ας {γοπα ὑΠ6 οαγ]αβῦ πιος 

οὗ νγπ]ο] ΔΩ τεοοτὰ 15 Ργοδεγγαά”, 

1 566 άαἰαίίαπα ῬΡ. 340 56. 
3 Οἶεπι. Ἠοπι. 1Π. 62. 
ὃ Οἶσπι. Ἠοπι. 11. 62, 66, πο. 

Ῥο]οῦ’, Ρ. 238. 
4 5366 {Π6 το[οτοηοθΏ 6ο ΡΟΥΘ Ῥ. 

200, ηοίθ 5. 
ὅ Αποίεπί ϑυτίας Ὀοσωπιεπὶ (αᾱ. 

Οπτείοπ). ΤῊ Ὠοοίτίπε ο 4ζᾶαί Ία5 
χοοθΏ{]γ ῬθυἹ Ῥραρηβ]ηοᾶ οοπιρ]οίο Ὦγ 
Ὧν ΠΗΡΕ, Τοπᾶοπ 1876. ΤῊ 5 πγοτ]ς 
αὖ 811 οτεπ{ίβ τηπεῦ Ῥο οἷᾶ, ἴου 165 πταβ 
Γοαπᾶ ὮΥ Ἐπδερίας ἴῃ {πο ατολίνος οὗ 
Ἐάθβεα (Η. Ε. 1. 13); Ὀαὺ 10 αΏοαπᾶβ 

569 

ἴῃ το απαοἩτοπίβπις απᾶ ὈΓΟΌΔΌΙΥ 
15 ποῦ δατ]ογ λατ ἐπ πη]άᾶ]ο οὗ {1 
3τᾷ ορηίατΥ: 566 Ζα1η ἄδιί, ἄεῖ. 4π2. 
1977, Ῥ. τότ Βα. 

6 566 {οΥ ΙΠβίαπςθ ῬΡ. 13, 16, 18, 41, 

23. 34, 36, 20, 30, 23, 84) 3δ 42, ΤΙ 
(Οατείοπ). ΤΠθ βιιοοθβδίοη {ο ἴ]μο 
ερἰδοοραίθ 15 οοπ/[οττοά Ὦγ ὑπ «Ἠαπᾶ 
οὗ Ῥτίοβί]ποος ̓  {μτοιρ]ὶ {πο ΑΡοβί]6, 

ὙΠῸ χθοθἰνοᾶ 10 ἴτοπα ΟἿἿ Τιοτᾶ, απᾶ 18 
ἀατίιγεᾶ τα]ήπιαίε]γ οτι ἸἨοβε8 δηᾶ 
ΛΑΙΟΠ (Ρ. 24). 

14--2 
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Αϑιὰ Μτ- 4. «ΑΒΙΑ Μινοκ {ο]]οπ5 ποχῦ ἴῃ ογάογ; απᾶ Ἠετο νθ ππᾶ πο 

ΜΜΑ νη]ἆοςῦ απᾶ πιοδῦ πποαιΙνοσα] ἴγασθα οἱ ερίδοοραογ δὖ αη δατΙγ ἀαἲθ, 

ΟΙεπιεπί οἱ Αἰοχαπάτία ἀῑδειπιοῦ]γ »ἰαΐας ὑπαῦ δύ ο πεπύ αροαῦ {οτι 

οἵγ {ο αἵ ὔγ, 15 Ριιγρο5θ Ῥεῖης «1π 89Π1Θ Ῥ]αςε5 ο οδίαὈ]1ςΏ ὈΙΒΠΟΡΒ, ἴῃ 

Λοτϊϊσ οὗ οἴμοις {ο οοπβο]ἰάαίθ 016 οἸνατο]ες, ἴῃ οὔ]θις ασαϊπ ο αρροϊηῦ ὕο 
80 ζοῦη 1η 
Ῥτοσοηδ- 

ἴὰν Ασία, Εριτῖϱ] “7116 βθ(ιεποῬ οὗ Ῥίδ]ορς, στον Τοτύι]Παη ἴῃ 116 ΠΙάΏΠΟΥ 

οὗ Αδία Μίμου, «ἐγασθά Ῥασῖς 6ο 105 οτἰσίη ν]] Ὀ6 {οαπά {ο τεςδῦ οἨ 

πο αιι{]ιοτίγ οἱ ζομπ” Ανά ἃ ντος 6α1]1ος ὑπαὮ οἰ βρεα]κ5 οἵ 

ού ϱ) οἶι «{ε]]ουγ-ἀΙδεῖρ]θς απᾶ Ῥἱ51ιορςΣ᾽ ἃ5 σαὐμοτγοά αροαῦ τη. Τὴθ 

οοπο]αβίνεηος5 6Υ6π οἱ 5πο] θυ ΠΥ τηϊσ]ύ Ῥετμαρς 6 ἀοαρύθά, 1 

ἴ]ιο οἸθγῖοα] οβῖοο 5ΟΠ16 οπθ οὗ ἴλοςο ὪΠο μα Ῥουν βἰσηϊβεά ὮΥ πο 

16 πνογο ποὺ βαρροτίεά Ὦγ οὔπες πἹογθ ἀἱγθοῦ ονϊάςποθ. αὖ ὕμο Ῥεσίη- 

ηῖησ οἱ ὑπ6 5θοοπἆ οεπύιτγ πο Ιεύθετ» οὗ Ἱσπαίίας, εγεπ 1 γα αοοερῦ 

α5 σεηιῖπθ ΟΠΙΥ {1ο ραγῦ οοπίαϊηθἁα ἴῃ ἴπο Ὀγτίας, πιεηὔῖοη ὮΥ παπ]θ 

ΟποθβίτηἍς, ὕνγο Ῥίκηορς ἴῃ ὄ]θκο Ῥατῦς, Οποβίτηυβ οὗ Ώρῃοδας απάἆ Έο]γοατρ οὗ 

ΠΡ ϑιαγγθδῖ, ΟΥ̓ ὑΠ6 {ογπιε; ποὐπίησ Τηογθ 18. ΚΠΟΨΜῈ : ἴμο Ἰαμύ6γ ογ]- 

ἀεπίιν ντος ἃ5. α Ώί5Πορ, {ος 86 αἰβύϊησυβηθβ Ἠϊπιδθ] Ίτοπι ἢ 15 

Ῥτθδῦγίουςδ, απἆ 15 οκργεβδΙΥ 5ο οα]]οά ὈΥ οὗν π]ύεις Ῥεδιάες 

Ἰρπαίῦίας. Ἠίϊς ραρῃ Ίπεπφας βαγ5 οἵ ἴση, ἴπαῦ Ίο πᾶ «πού 

οπΙγ Ῥεοι Ἱπετασῦεά Ὦγ Αροξίιες απᾶά οοΏγεγδεᾷ ἢ ΠπΙαἩΥ Ὑηο Πα 

6θεη Ομτῖς Ὀπῦ δᾶ 4150 Ῥεει οδίαρ]Ιε]εά Ὦγ Αροβύϊθβ ἴῃ Αρα 88 

Ῥϊκμορ ἴῃ ὑπ6 ΟΠατοῖ αὖ Όπαγτηα”.  Εο]γογαῦθς αἱδο, ἃ ΥοιιησαΓ 90Ἡ- 

ἴΘΙΙΡΟΤΑΣΥ οὗ Ῥο]γοατρ απ Πήτηδε]{ ῬίρΠορ οὗ Ώρῃεεις, ἀθεισπαίες Εἶτα 

Ῥν ὑμ15 {{{|67; απά ασαϊη ἴῃ ὑπ Ἰευίοτ πυϊθῦθη ὮΥ Ἠ5 οὐ ΟΠ ΤΟΝ 

δια σἰνίπσ απ δοοοπηῦ οἱ Ἠϊ5 πιατυγτάοπα Π6 15 ἰγ]αά «Ῥίδπορ οὗ 

ἴπο Ομυσοι ἵπ βπιγτπαῦ  Α5 Ῥο]γοαρ βατνινεά ἴμο πι]άά]ο οὗ 

ὑπ 5εοομά ορηῦι1γ, ἁγιης δὖ ἃ ΥΕΤΥ αἀγαποθᾶ ασε (Α.Ρ. 155 ΟΥ 156), 

ἴπο ῬΟΒΒΙΙΠΟΥ͂ οἱ εττος ΟἹ {18 Ῥοϊηῦ Β66ΠΙ5 6ο ο οχο]αάθεά: απᾶ 

Ιπάςαά αἱ] Πϊδύογῖοα] ονιάεπος τηαςδῦ 06 ϐἩτονη 85166 85. πγογύμ]θβς, 1 

ὑθ5ῦϊπιοηγ 50 αίτοησ σαπ Ῥο ἀἰδτεσατάεά. 

1σηα{ΙαἨ 10 15 Ῥτοῦαβ]θ Ἠονγθγετ, ὑλαῦ νο 5ῃου]α τοοεῖνθ α5 σεπΆ]ηθ πού 

ο. οπ]γ ἴμοςδο Ρογῦϊοης οἱ ὑπ Ισπαῦίαη Ιεῦῦεις γΠΙοἩ ατο τεργεδεπ{θᾶ ἴῃ 

1 Οιΐς νυ. δαῖυ. 45 (Ρ. 059). 3 Ῥοΐμο. Ἰπβον., ΡΠ: τ. 
3 ἄν. Πατο. 1Τ. . ὃ Ῥο]γο. Ρ/ιζ. 110, 
5 Μιταίοτίαη Ἐτασπιαηῦ, βου Ποῖ, 6 Ίγοὴ. 11. 2.4. Όοπιρ. Τετυ]]. ἄε 

Βαογ. 1. Ῥ. 304. Ἱεηθαβ {οο, ΠΟΘ Ἅ«Γῶδεγ. 32. 
οχρετίοποο 8 ἀγα οΠΙΕΗΥ Ίτοπα 7 Τη Ἐπςεῦ. ν. 24. 
Αξία ΜΙποσ, 1ποτθ {παπ 9Π0Θ 5ρθαϊς οἳ 8 Ματιὶ. Ῥοΐήο. τό. Έο]ψοαβτρ 15 οα]]- 
Ῥϊρ]ορς αρροϊη{εᾶ ὃν {π6 Αγροφί]θς, ΠΠ. δᾶ «Ῥίδπορ οἵ Όπιγτηα) 8150 ἴῃ Ματι. 
8. 1, ν᾿ 20. {. 1ᾳπαί. Απί. 3. 
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ἴμο γιῖαο, Ῥαῦ 4180 πο Οὐσθοὶς ὑεχύ ἴῃ 105 βΠοτύεγ {οπῃ. ὮὉ πάς 

αΠΥ οἰτοιπιβύαποἙς, ὑΠ18 ὑεχύ οὐη ΠαχάΙγ πᾶν Ῥθεῃ. παᾷο Ἰαῦες {ραπ 

089 πηάάΙθ οὗ πο βοοοπά οεπύατΥ’, απἆ 105 πάπας πγοι]ά 5011] Ῥο 

Ἠ]σ]μ]γ να]ααβ]θ, ονοὮ 1 1ὖ Ἱεγθ ἃ {οΥσθ6ΥΥ. ΤΠο βίααπο] αἆγοσαογ οὗ 

086 ερὶδοοραίθ Ιολ ἀῑδπσαίσηος ὕμεςο πι ησς 15 Ὑ76}} πόση απά 

Ὑ7111 06 οοηδιάετεά Ἰαχθαίῦεν, «Αὖ ργεβοηῦ πνθ 816 ΟΠΙΥ οοποσγποά ΜΙ 

ἴπο Π]φύοτίσα] ἰεςΙπιοηΥ ὙΠΟ. αγ Όσαχ ο ὑμ6 ὪΙάο εχύεηδΙοη απά 

αιἰΠοτιθα νο οἰαῖπας οὗ ἴ]ο ερίδοορα] οΏ1σθ, Ἰεδίάες Έο]γοατρ απά 

Οπθβίπιας, πιοηοπθά ἴῃ ο Ἀγτίας, ἴμο Ἱγπῦθυ ΠΙΕΡ 8150 Ώαπιαβ 

Ῥϊςμορ οὗ Μασηοείια” απά Ῥο]γρίας Ὦί5Πορ οὗ Ττα]]εβ”; απἆ Ἠθ αγςες 

ου πο Ῥμιαδε]ρμίαηβ αἶδο ἐμ ἀπιῦγ οἳ ορεάίεποθ {ο ]οῖς Ῥ5Πορ΄, 

ὑμοισ] {πο Ἠαπιθ 15 ποὺ σἴνεη. Ὁπάφι απΥ οἰτοαπιδύαποθς 16 5Θ66ΠΙ5 

Ῥτοβαδρ]θ ὑμαῦ μεσο ππογο ποὺ Ποῦιθιοαξ Ῥει5οπᾶσθςδ, {οΥ, 6Υεη 1 Ίο 

νγ6ΥΘ ἃ {9Υ56Υ, Ἠθ πποι]ά Ὀο απχῖοιβ {ο σἶνθ αη αἲγ οἱ Τ6ΔΙΙ0Υ ἴο Ἠ15 

ντ]θησς: θαῦ π]είμοτ οὐ ποὺ πθ τεσατᾶ Ἠ15 ἰεδίπιοπγ αἱ ΙπάἱτεοῦΙγ 

αΏοοῦίησ ἴμο ασο οἵ Τσπαῦίας, {ου 15. οὕη πιθ οὖ Ιεαδῦ 165 πιαβῦ ο 

τεσατάεἆ δ να]. 

Βαὺ ἴμο δυϊάθποθ 15 ποῦ οοηπβηθᾶ ὕο {πο Ῥϑύβοῃβ απά ἴ]ιο ΘΠ ΤΟΙ 65 

αἰτοιάγ τηθηὐϊοπθα. Ῥαρίας, υπο πας α ἔρθη οἵ Ῥο]γοατρ απά δα ΒΙ5Πορ58 οἱ 

οοηγθιβεά τ Ῥογβοπα] ἀἱδοῖριες οὗ πο Τιοτᾶ, 15 οοπππιοηΙσ ἀεδῖσ- ως 

παίοᾶ Ῥίςπορ οὗ Ἠιεταρο]5:; απ νθ Ί6αγη ΕΓοπι α 7οΙΏσΕΣΓ οοΏ{επι- 

Ῥογατγ Βεγαρίοη”, ὑμαῦ Οἰαιάῖαδ Αροπασϊ5, Έπονη ἃ5 ἃ Ὑτίζεγ 

ασαϊηδῦ ὑπ6 Μοπίαπ]ςίς, αἶδο Ἠε]ά {815 566 ἴῃ ἴμο τεῖση οἵ Μ. Αγε]ίτι5. 

Ασαῖη Βασατίς ὑΠ6 ΠΙΑΥΙΥΥ, ΨΠο 56ΕΠΙ5 ὐο Ίανο Ῥετ]διεά ἴῃ ἴλμο ϱαχ]γ Βασατίς. 

Ὑεατς οἱ Μ. Αατε]ία5, αΏοιῦ Α.Ρ. τό5”, 15 ἀεδισπαῦοεά Ἰϊδιορ οὗ Τιαο- 

ἀϊσθα Ὦγ αη δα ποῦ πγτιῆησ {ουγαγά5 ἴμθ οἶοδο οἱ ὑΠ6 βαπ1θ οΘΗΙΥΥ, πιο 

8150 α]]αάςς {ο ἸΜε]ιθο ὑπ οοπίειΙΡοΓαΣΥ οὗ Βασαχῖ5 α5 Ἰο]άϊπς {ιο ΛΤεΠίο. 

5ο οὗ Βαναῖς'. Τ]1ο ααἰ]οτῖῦγ Ἰα5ῦ ααοίεᾷ, Ἐοἱγογαίες οὗ Ἐρμεδας, Ῥοϊσοταίες 

πο Πουτίδηθά 1η ὑπ6 Ἰαϑὺ ἀεοαάο οἱ ὑμ6 οθΏΜΙΣΥ, 5.75 ΏΙΟΣΘΟΥΕΥ ὑπαῦ ο Ὗ 

Ἡο Ἰαά Ἰαά βϑύβῃ τε]αθίοης Ῥίδπορς Ῥείοτο Ἠϊπα, 1Π1βδε]{ Ῥεϊπς ο 

εσΏίἩ, απἀά ὑμαὺ ο {ο]ογεά πείς ὑτακιθίοη”, Ὕμεη Ίιο πτοίθ 116 

Ἰαά Ὄθεν «βΙχίγ-βνοθ Υοασ5 ἴῃ ἴλμο Τιοτς”; 5ο ὑπαῦ οσεη 11 {15 Ῥετῖοά 

1 566 ὈΘΙΟΥ͂Σ, Ῥ. 234, ποίθ. 566 Οοἴοβείαπα Ὁ. 63. 
3 Μασπ. 2. 8 Ῥο]γονγαίθς ἵπ Ἐτςσεῦ. Η. Εἰ. τ. 24. 
5 Τγα]. 1. Μο]1{ο΄5 οἵ 66 πααγ 9 ᾿ηξουυ θα ἴτοπα ἐπ 
4 Ῥηϊαα. τ. οοηίταςί τη} ]}]6ἃ ἴῃ περιμένων τὴν ἀπὸ 
ὅ Ἠιςοῦ. Η. ΠΕ. 11, 96. τῶν οὐρανῶν ἐπισκοπήν. 
6 Τη Εἰ 1560. Ἡ. Ε. ν. το. 9 Τη Ἐπςοῦ. Η. Ε. γ. 24. 8686 Θαϊα- 
7. Οµ {89 Δα ΠΟΥ οὗ Ἠϊ6 οοπίθΊηρο- ἐΐατιϑ Ῥ. 362 ποῦθ. 

ΥΑΥΥ Με]ίο ἴῃ Ἠπβθς. Η. ΕἸ. ἵγ. ού: 



2Η. ΤῊΝ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ. 

ἀαῦο {πο ἐ]ιο ἐἶππο οὗ μἷ5 Ῥίτέ]ι απἆ ποὺ οἳ Ἠϊ5 οοπγνεγΣίοη. ΟΥ̓ Ῥαρίίδπι, 

Ίο πιιςδῦ Ίανο Ὀθειτ Ῥουτπ. ΒΟΘΙΌΘΙΥ ἃ απατγύετ οἳ ἃ οεηύατγ ἴον πο 

ἀθαξ]ι οὗ {π6 Ιαδῦ βανν]νίηπσ «ΑΡοδί]θ, ν1οβθ 1αὐο5ῦ Υ6α5 616 εροηύ 1η 

ιο νου Οματο]ι ουες 810. Ῥο]γοταίος Ἠ1πιδα]Ε ργεβίάεᾶά. Τὸ αΡΡθΑΣΒ 

ΤΙΟΥΘΟΥΟΥ {οπη Ἠ15 Ίαπσπασθ ἴ]ιαῦ ποηθ οἵ 0ῃοςο τε]αθῖοης {ο ποτὰ ἢ 6 

Υθί6Υ5 Ίγοτο βαγν]γίησ γΠεη 19 πτοῦς. 

κο Τπας Πο ενίάεπορ {ου ὑΠ6 δατΙγ απᾶ πγιάθ οχἰεηβῖοη οὗ ερΙ5οορΡᾶογ 

ὑἨτοασ]μοαῦ Ῥτουοηβαίασ ΑΡία, ἴπο βοεπθ οὗ δὺ ο ομη)”5 ]αὐεεύ ]αροιτβ, 

Ῥϊεμορε ἴῃ 11ΔΥ 086 οοηβιἆσνθᾷ Ιγγοβασαβίθ, πα πΠεη 1θ ρ855 ὕο οὔμεν ἀῑδίγιοῦς 
οἴπετρατίβ 
οὗ ΑΡβία - : ΐ 
ΜΙπΟ, 80 Θ8ΣΙΥ που 80 ἔγβαυσθηῦ,. ἸΜανοῖοη α παύϊνο οὗ ΦΙΠΟΡΘ 15 γο]αίαά ο 

Ἠανο Ῥθεη Πο 6ου οὗ α Ογ]καη Ῥϊε]ορ”: απά Ματοῖοη ἨΙτηδθ]{ Ἠαά 

εἰαροταίοά 15 ἰλεο]οσίσα] εγσίαοπι Ῥείοτο πο πι]άά]ο οἱ {π6 βοοοπᾶ 

οθηύΙτΥ. Απσαϊΐη, ἃ Ὦϊδπορ οὗ Ἐππιηῖα, Τηταδεας Ὦγ παπιθ, 15 εἰαῦοά 

Ὦν Ῥο]γοταίος {ο Ἠανο Ῥεθη πιαγθγτοὰ απά Ῥατιεά αὖ ὕπιγτηα”; απἆ, 45 

Ἀοθ 15 ποηθ]οπαά ἴῃ οοηπεχῖοη ψηδ]ι Ῥο]γοατρ, Ὁ τᾶν {1ΥΙΥ Ῥο 5αρ- 

οὗ Αβια ΜΊΠΟΥ, εχαπιρ]ες αἴθ ποὺ παπης, ἴποισ] ύμεςδο ἃ. 6 πθϊίμες 

Ῥοβεά λαῦ Όλο ὕπο εαβεγοά ἴῃ ἴ]ιθ βαππθ ρουρεοπθίοη. Τἱοπγβίας οΕ 

ΟοτΙη{Ἡ ΊΠΟΤΘΟΥΟΣ, Ὑπ ης ἕο Απιαβυτίς ἀπ ἴπο οὔμογ ομπτολος ος 

Ῥοπύας (αροιῦ Α.Ρ. 170), πεηίίοης Ῥα]πιας πο Ῥίςμορ οὗ ὑλμῖ ο υγ”: 

απά πγεη ἴμο Ῥαρο]μα] οοΠίγογΥετεΥ Ῥγθα]κς οαὖὺ α{πεξῃ πάεν Ὑποίος ος 

Ἔοπ1θ, νο Επά {15 καπιθ Ῥα]πιας ραίθ]ησ 5 αἰσπαύατο Πγοῦ ο ἃ οἵυ- 

οσ]αχ Ἰεὐίατ, ἃ5 ἴμο 5επῖου οἱ ἴμο Ῥίε]ορς οἵ Ῥοπίας΄. Απ αΠΟΠΥΠΙΟΙΘ 

ὙΥΙΌΘΙ 8180, πο ὅοοἷς ρατὸ ἴῃ πο Μοπύαπϊςῦ οοΠίτοΥΕεΙΑΥ, βΡεαΙς οὗ 

ὕπο Ῥίδπορς οὗ τεραία, Ζοΐϊοις οἳ ΟΌοπιαπα απά ο αΠαπιις οὗ Αραπ]εα, 

Ἐρίβοοραι 45 πυϊηρ τεβκύοἆ ιο Ἱπιροβύατας οἱ ἴμο 1580 Ῥτορλείθββες, ΒΒαῦ 

ΕΥποάδ. τῃᾷρρᾷ ἴλο Ποηιοπῦ ποίϊοοβ οὗ οπογο]]σα] Ιείζεις ντι σθεη απᾶ βγποάβ 

Ἠθ]ά {οπγατᾶς ὑμ6 οἱοβθ οἳ {6 5εοοπἆ οθηὔατγ 19 ὃ πιο] ΠΊΟΤΕ Ῥοίγοί- 

{αἱ ος Ιπιοηγ {ο ἴμο π]άο οχύεηδΙοη οὗ οβίδοοραογ λτοισ]μοιαῦ ἐμ 

Ῥτονίποςβ οὗ Αδία Μίπου ἔπαπ ἴμο Ιποϊάρηία] πιρηδίοη οὗ Ππάϊνιάαα] 

ἨΒΊΙΘ5. ΟἿ οπθ βποῖἈ οοσαβῖοη Ῥο]γογαῦθς 5ρθα]κς οἱ ἐ]ιο «ογουγάς᾽ οὗ 

Ῥϊδ]ορς ν/ιοπι Ἡο μα 5απαπιοπθᾶ ὗο οοπ{θυ γη Ἠϊπα οἩ ὑπ6 Ῥαδο]α] 

ααεςίοη, 

λ[κοππο- 5. «Α86 πο ὕιτη ΤΟΠ Αδία Μίπουγ {ο ΝΤασβρονια απᾶ (8ΕΕΟΕ, 
ΝΙΑ δα 
αακαραν ἴπο οτιάςηοςθ Ώθδοοππθς {αϊπίθγ απά βοαηᾖῖθτ, ὉΤΗϊΙ5 οἹτοιπιθίβησος 15 πο 

1 [Τετύπ]].] αἄυ. οπιπ. ]ιώγεβ. 6. 8Π1θ8 ΟΝ ἴμο ἸΜεραπᾶστ 15 πιοηθ]οποαᾶ 8} 
3 Τη Ἐπρδερ. Η. Ε΄. ν. 24. {86 οπᾷ οὗ ἴπο οἹαρίετ, Ῥτοραδ]γ 815 
δ᾽ Τη Ἐπβεῦ. Η. ΠΕ. τν. 22: 15 11ο Ῥ]αοῬ πηθαπῦ, 
4 Ἠτπεοῦ. Η. Εἰ. ν. 23. 6 Τη ἘπςδεΡ. Η, Ε. γ. 24 πολλὰ πλήθη. 
δ Τη Ἐπβερ. Η. Ε. γ. τό. ΛΑ Α)- 
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ἀοαδὺ ἆαο Ῥαυῦγ ἴο {π6 Γιοῦ ὑμαῦ ἴ]ιεδο «Ἰατο]ας ποτοθ τηποὮ 1688 

αοὐνθο απἆ Ἱπιροτίαπῦ ἀἁπτίπσ ἴλπθ 5εοοπᾶᾷ οεπίατΥ ἔλαη ὑπ ΟΠτίδίαη, 

οοπιπηπη1θίος οὗ Αδία Ἠϊπος, Όαῦ {πο Ῥμεποπιοπα οαπποῦ Ῥοτ]αρς Ῥο 

πγἹο]]γ οκρ]αϊπεά ὮΥ ὑπ οοηβιἀθταθοη. Παπ Τοτιπι]]αη ἴῃ οΏθ οὗ Τιαΐου ἆθ- 

Ἠ15 τηοίοτ]σα]. ΠΙσΕί5 οπα]]οησες ἴλμο Πογοίῖοα] ἐοαο]οτς {ο οοηςδα]ὲ {ο αι 

ΑΡοσίοᾗο οἩχοῃες, Ἠπετθ «01ο γεν 5668 οὗ ἴ]ο Αγροδί]ος 5011 Ῥτο- Ρ80Υ. 

5146,᾽ αἀάϊπᾳ, “1 Αολαῖα 15 ποαγοςῦ ὅο Τοιι, πη γοι Ἰανο Οοσίηί] : 16 

γοι α1θ ποὺ {αγ {τοπι Μαοθάοπία, γοα Ἠανο ῬΠΙΠρρί, τοι Ίανο ἴ]ο 

Τ]οβρα]οπίαπς ; 1{ γοι σαη τευοἩ Αδία, γοι Ἠανο Ἐρ]ιοςιις]’: Ἠ]5 πιαῖη 

ατσαπιθηῦ γα» ἀοαρί]εβ ]αςΐ, απά «τοεη ἴ]ο Ἰαπσιασο πγγοι]ά οοπιπηεπά 

1581 ὕο 105 οὐ ασθ, {οΥ ερίξοοραοσγ Ίνα5 ἴ]ιο οΠΙΥ {ογπι οἵ σονεγητηεηύ 

Έπονη οὗ τεπιθη]ρετοά ἴῃ ἐλο οματοὮ πει Τα ῳτοῖο: Ῥαῦ ἃ. οαγοία] 

Ἱηγοβίϊσα[ίοη. ΒΟΔΥΟΘΙΥ͂ «19/5, απά οθτθαϊηΙγ ἀ065 ποῦ 6Ποοιγασο 18, 

ο Ῥ]αςο ΟοτΙηῦλ απά ΕἨΙΠΠΡΡΙ πα ΤΠορβα]οπίσα ἴῃ {1θ βγη οπ{εσοτγ 

νηίΏ Έρμεσας α5 τορατάς ερίδοορασγ. Το ἔεγπι «αροβΏο]ίο 506) σγαβ 

αΡγρτορχσίαίθ ο πο Ἰαθΐος;  Ῥαὺ 5ο {αχ 45 πο Ἰπον, 1 οαπηποῦ Ῥθ 

ΒΟΓΙΟΟΥ αρρ]ῖθά ἴο υπο {οχπιεγ. Ὀτατίης {Π6 εατ]γ γοαχς ος ἐἶιο 5εοοπά 

οεηύυπγ, Ποπ ερίβοορᾶοΥ Ία5 Πγπι]γ οραβ]δ]οά ἴῃ ἴμο Ρνϊποίρα] 

εμπατομες οἳ Απία Ἀήπου, Γο]γοανρ βεπάς α Ἰείοτ {ο ὑπὸ ῬΠαΠρρίαης, ΡΙΗΗΡΡΙ, 

Ἠο νυῖϊίεβ ἴῃ ἴλο παπῃθ οἳ ἨΙπιβε]{ απά Ἠϊ Ῥγοβυγίενα; 16 σἶνος 

αἀνίορ ἴο ἴπο Ἐ]αΠρρίαης τοδρεοβῖπσ ὑπ6 οῬ]σαθίοης απἆ ἐμ απ{]ο- 

ΥἹΟ οἳ Ῥγοδῦγίετ5 απά ἆθαοοηδ; 6 15 παϊπαίο ἵπ Ἠΐ5 Ιηςίγασβίοης 

τερρεοθῖησ οπθ ππάϊν]ά πα] 1 Ργοβδογίοτ, γα]οης Ὦγ παπης, Ψγιο Ἰαά Ῥθοι. 

ΘΟ ΠΟΥ οἳ ῥοπιο οπἴπηο; Ὀτιῦ τὸ ἐἹτοισ]οιῦ ἴπο Ἰεῦίοτ 19 ηθυογ οπσθ τείετβ 

{ο ἐλιαῖς Ῥϊκπορ; απά πάσα 169 γ]λοῖθ ἔοπο {5 Ἱαχά]γ οοπςϊςξοπ μος 
ἴῃο βαρροβί ο ἴπαῦ ἐλογ Ἠαά απγ οἶ]θξ οβ]οεγ Ἠο]άϊπς ὕ]ο β41ΏΘ ΡΓο- 

πη]ποπῦ ΡοβΙᾷοτ δὺ ΕΤΠΙΡΡΙ τ 10} Ἠο ἨΙπηβε]{ Μο]ά αὖ Ῥπαγνπα, ο. 

ατο μις 1684 {ο ἴπο Ἰηίογεποθ ἴλπαῦ ᾿ΘΡΙΒΟΟΡΔΟΥ͂ αῑά ποὺ οχἰβϑὺ αὖ αὖ 811 

ΒΙΏΟΙΡ᾽ [86 Ἐλιμρρίαης αὖ 6815 ἐΐπηθ, ο. οκἰσ[οἆ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 8Π οἸοπιοπίαγ 

Ίοτα, 850 ὍΠαῦ Πο ΏίΠορ παδ ἃ Ίηέτθ Ῥτεδιάεπῦ οὗ ὑπ6 Ῥτοδῦγύεται 

οοαηοῖ. Αὐ Τ]ηθεεα]οηπίσα Ιπάθθᾶ, αοοοτάίησ {ο α ἐγαάϊίοη πιοπθϊ]οπθά Τ]ρβεα]ο. 

Ῥγ Οτῖσεπ”, πο 5απιο (δὰ βοτὰ δῦ Ἐαπὶ ἆθβοτῖρεν α5 Ἠϊ5 Βοβὺ "αδὰς 

οὖ Οοτιπόι σας αΓιεγιγατάς αρροϊηίθἆ ὈΙΒΒΟΡ ; Ὀὰὺ τι 8ο ϱΟΠΙΠΙΟΠ. 

8, ὨβΠΙΘ ο ῬοββΙρ]]ζῖες οἱ ΦΥΤΟΥ͂ ατο οτοαῦ, 67ο: 1 {πο ἴαδπιοπγ 

νγοιθ εατ]ῖετ ἴῃ ἀἆαίο απἆ οχρτεβ5θᾶ ἵη πιογο ἀῑδῆποῦ {θγπδ, Πεν 

{τοπι Μαοθάοπῖα πο ρᾶ88 ο Αολαία, ἴλο ΒαΠΙ9 Ῥ]Πεποπιοπα Ῥτεβεπό 

1 Τοχία]]. ἆε Ῥγώρογ. 37. ἰγδα! 0116 ΠΙΒΙΟΤΙΤΗ ” (1Υ, Ῥ. 86, ο. Ὀο- 
3 ΟἨπ Ἐοπι, χτι. 24; 'Ἐθτίας β8Πθ (18116). 
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6οτ]π{η. 

Αίῃαπ5. 

ΗΕ ΟΗΒΙΡΤἩΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥΣ., 

{λαπιδεί]νο. αὖ πο οἷοβα οὗ ὑπ Πτεῦ οοηύῦανγ Οἰαεπιοπὸ πυϊδοϑ ἕο 

ΟονϊηῦἩ, ας αὖ ὑπ6 Ῥεσίιηπ]ηςσ οἳ ὑΠ6 ββοοπα θυ θαυ Έο]γοατρ πτ]ζθ5 ὕο 

ῬλιΠρρι. Α5 ἴῃ πο Ἰαὐθυ εριςί]ο, 50 1 πο {ογπιος, ἴ]λογο 15 πο αἱ]- 

Βίοῃ ἴο ἴ]μο ερίδοορα] ο/ῆῇσε : γοῦ ὑπ6 πιαῖη φαῬ]θοῦ οὗ Οἰαπιεπῦς ]εζίοι 

15 πο εχριι]δῖοη απά 111 ὑγθαύσηθηῦ οἵ ορτίαϊπ ΡΥδβδΏγί6ΥΡ, ποθ αἲ- 

ὑποτΙύγ Το πιαΙηίαϊης α5 Πο]άϊησ απ οὔ]ορ Ιπδὐαίοά ὮΥ απά Ἠαπάθα 

ον {γοπα ἐο Αγροβῦ]ο5 ἐπειηδείνες, 11 Οοπιπίμ Ἱούθνεγ νας σηζ]η- 

οαὖ ἃ Ὀϊδιορ ἴῃ ὑπ6 βὐγιοῦ βθῆβθ αὖ ιο οἷοβθ οὗ ὑμθ Ἠγδῦ ορηύατγ, 

5Ώο οδῃποῦ Ίοης Ίανο χοπιαῖπθᾶ 506. /πεη 5οπιθ ΗΟ γεστ ἰδοὺ 

Ἡορεβίρριαςβ 5ἰαγοᾷ Ίοτο οη. Ἠϊβ ταῦ ο Ἐοπθ, Ἐνίπιας πνας ΟΙΒΠΟΡ 

οὗ υμῖ5 ΟἸΌΤΟΙ ; απἆ 1ὖ 15. οἶθαγ ΤΠΠΟΓΘΟΥΟΣΥ {Γοπη 05 συτίὔει’5 ]αησαασθ 

ὑπαῦ Ώτίπιαδ Ἰαά Ῥοεη Ῥτεοεάεά ὮΥ βουσὶ οοοπραπῦς οἱ ἴ]ο 566, 

Τηάερα ο οτε οἳ 15 παχτανο, 5ο {αΥ 5 νο οαπ Ῥϊ6ορ 1ὖ νοσοίμου 

1γοπι πο Ῥτο]ου {ασπιοπῦς Ῥγεςογνοά ἴῃ Ἐπδερίας, ταὶ. 5ασσες 

ὕλμο 1Π{6Γ6ηςσθ, ποὺ αὖ 811] Ἱπιρτοραῦ]θ ἴῃ 1ὔ5ε]ῇ ὑμαῦ αρίςεοοραογ Ἰιαᾶ 

Ῥοθυ. οδαρ]ςῃοά αὖ Οοτιπίμ α5 ἃ οογγθούϊγ οὗ ἴλο ἀΙδδεηδίοης απά 

{οιάς ν/λῖοι Πα οα]]εά {ου Οἰεπιοηῦς Ἰοὐξονὅ, 

οπθ οἵ ἐ]ιο ΠπιπιδάΙαΐῦθ βΙΙοςθβδοΥς οἱ Ῥγίπηις, Ίναςδ πο ει οἱ 6ονοτα] 

Ασαϊπ Τἱοηγβίας, 

Ἰεύίετς οὐ πἨ]ο Πασπηεηύς απο οχίαπῦζ; απᾶ αὖ ἴμο οἶοςο οἱ ἴμο 

οεηύΙΤΥ πνθ τηθεῦ νηζῃ α Ἰαῦες; ῬίΙ5Πορ οὗ ΟοτπίἩ, Ῥαοοβμγ]]ας, πο 

Ύπεη {γοπι 

Οοτ]πἩ πο ρ855 ΟΠ {ο ΑίΠ6η5, ἃ Υ6ΥΥ οαγΙγ Ιηδίαπορ ο α Ῥίκπορ 

ἔδακε δὴ δοίϊνθ Ῥατῦ ἴῃ πο Έαδομα] οοΠΊΓΟΥΕΥΡΥ΄. 

οοη{γοηί5 16, οἨ Δα ΒΟΥ ΟΥ͂ ὙΥ Ὦ1Ο ἢ. 6665 αὖ Πγςύ βἰσ]ῦ σοοᾷ, ἘἙαρδθυίας 

ταορτοδεηῦς Τοησδίας οὗ ΟοτΙιπζἩ, πο πχούο αρραταεη{Ιγ αροιαῦ ἴμο 

ΘΔ 170, 8ἃ5 5ίαῦΐης ὑ]λαῦ Ἠ]5 Ώαπαθδα]κο ὑπ Αγεορασίζθ, «λανίησ Ῥθοῦ 

Ῥτοισ]ῦ ο ὑπ6 [10 Ὦγ ὑπ Αροδῦϊο Έατ] δοοογάϊηρ Το ἐ]ο δοοουπὺ 

ἴῃ ο Αοὔδ, Ίγαδ ο Πγεῦ ὑο Ῥο οπἰγιςίοα νηζ] ἴμο Ῥϊκμορτίο (ου 

ΒΌΡΘΓΥ 5101) οἱ ὑΠ6 ἀϊοοσδο (1π ὑπο ]αησιασο οἱ ὕοςοθ ἐάπηες, 1ο ραχῖς]) 

οὗ ἴμο Αἰλεπίαης”, Ίου, 1 νο οοι]ά Ὦο 5αγο ὑμαὺ Ἐπδοσίας πας 

1 Τὴ Ἐπβδορ. Η. Ε. ἷν. 22, καὶ ἐπέμενεν  µεντος πρὸς Ἰορωθίους ἐπιστολῆς αὐτῷ 
ἡ ἐκκλησία ἡ Κορινθίων ἐν τῷ ὀρθῷ λόγῳ 
μέχρι Πρίμου ἐπισκοπεύοντος ἐν Ἰζορίνθῳ 
κ.τ.λ. ΑἸ110{16 Ιαΐογ Ίο 5ραα]ς5 οὗ ἑκάστη 
διαδοχή, τα[εττῖης αρρατεΏ{Μ]γ {ο Οὐ 
8ΠηοηΏσ ΟΛἨθΥ ΟΠ ΤΟΙ 65. 

3 Ἡοασοδίρρας πιεπ{ίοπαᾷ ἐπ {επᾶς 1 
186 Οπαχο] οἳ σου ἀπτίης {ο τοίση 
οἱ ῬοπυϊδίαἩ, πο Ἠαᾶ οοσαβδῖοποᾶ ἐπ 6 

ΣΙ ηρ οὗ {Πι18 ]εδίεν (Η. ΕἸ. 11. 16): 
διὰ Ίπθη αἴου βουὴθ ποοοιηῦ οὗ (1]6- 
ΥΩΘΠ{’8 ερὶδί]θ (µετά τινα περὶ τῆς Κλή- 

εἰρημένα, Η. ΕἸ. ἵν. 22) Ὡς οοπ{]παθᾶ 1η 
{86 ποτγᾶς πΥΠΙοὮ ατθ αποἰθᾶ ἴῃ {868 ]α5ῦ 
ὨοΟίθ (ἐπιλέγοντος ταῦτα, Ἰ αἱ ἐπέμενεν 
ἡ ἐκκλησία κ.τ.λ.). Όπ ἴπο ρτοδαῦ]θ 
ἰθποι οὗ Ἠερεβίρρας) ποτ]ς 566 Ῥο]οτ;, 
Ῥ. 220. 

ὃ Τηο ἔγαρτηθηΐβ οἵ Τἱοηγβῖπς 418 
Τοαπᾶ ἴῃ Ἐπςδερ. Ἠ. ΕἸ. ἵν. 23. Β68 
815ο Ῥοπ{] Ποῖ. δαογ. τ. Ῥ. 177 56. 

4 Ἐτπεεῦυ. Η. ΤΙΣ ν. ο», 93. 

δ Τὴ Ἠπςερ. Η. ΕἸ. ἵν. 23. 
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Ἠετο τεγοτῆπσ πο οχαοῦ νγοτᾷς οἱ Ὠϊοηγβίας, ἴμο ὑεςάπιοηγ ἐλοισ] 

ποὺ οοπο:α5]νο πγοιι]ά Ῥο επ{Ιυ]εὰ ἕο στεαῦ ἀείεγεησθ, ΤΠ {1:15 σα59 ὕ]ιο 

εαςδ]ο5δῦ 5ο]αδῖοηπ. σοι] Ῥα, ὑμαῦὺ {815 αποϊεπῦ ὙὝτ]ζθγ πα ποὺ αππαίῦι- 

ταΙΙΥ οοη{οιιπάθά {110 οατ]θετ απά ]αΐ6ς τιδασο οὗ ἴμο ποτά ΤΙ6ΠοΡ. 

Ῥαῦ 16 56οπ15 ποὺ Ἱπρτοβαβ]θ ὑπαὺ Ἐαδερίας (ου Ἡο ἆοθβ ποῦ Ῥτοίσςα 

ὧο Ὀ6 σῖνῖπσ ἃ ἀἶτοοῦ αποἰαδίοι) 85 πΙπθεηΠοπα]]γ ραγαρῃταδεά απἆ 

Ιπἰετρτεῦαςᾶ {116 βαζεπιεπύ οὗ Ώἱοηγδίας Ὦγ μα Ἠσ]ᾗῦ οἱ Ιαΐετ οοο]εδίαξ- 

108} Ἴδασθ». Ἡοπογνει Αίπεπβ, Ί]κο ΟοτΙπίμ, ἁῑά χοῦ Ίοπο τεπιαῖη 

σγιυποαῦ ὦ Ὠϊδπορ. Το 8απιθ ΏΙοπγδίαβ, υτ]δησ 0ο ἴμο Αἰποπίαπ», 

γ6ιηΙηζς {Ποπ Ἰου, α{ῦατ ὑΠ6 πιατυγτάοτα οὗ Ῥαδ]ίας ἐλεῖν τα]6γ (τὸν 

προεστῶτα), Οπαάταῦας Ῥεοοπαίησ Τἱδ[ορ βυδύαϊηθα ἴ]μο οοιχασο απᾶ 

βὐ]πηιι]αζεά {πο αι οὗ ὑπμ6 Αἰπεπίαπ Ὀτοίμπεγ]μοοϐ, Τῇ, αδ β66πΠΙ5 

ΠΊΟΥΘ Ῥχοβαβ]ο λατ ποῦ, 8158 πας ὑμ8 {απιοα5 ΟΩπαάταίας πο Ρτε- 

βεηθεά 115 αρο]οσ7 ο Ηαάνίαη ἁπτίηπσ ἐ]αῦ εππρεγοι’5 νΙδῖῦ {ο Αΐπεης, 

{86 οχἰδύεηοο οὗ ερίδοοραογ 1ῃ Ὅλῖς οἱ 15 ὕμτονη Ῥαο]ς οατ]γ ἴῃ πο 

οεηύατγ; ο6τεη {λποασῃ ΟΩπαάταῦαβ νετο ποὺ αἰτεαάγ ὮὈϊδπορ θη 

Ἠαάτίαη ραῖᾶᾷ 15 ν]ςῖῦ, 
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6. Τῇ 6απιθ συ] συ, {τοπ Ποπ} πο Ίεατη {π686 Ρατζοπ]ατς δου ὺ Ο8ΕΤΕ. 

ΘΡΙΒΟΟΡΘΟΥ͂ αὖ Αἴλεπς, 8150 {ατηϊρμθς Ἱπ{ογπιαδίοη οἩ ἴμο ματος ἴῃ 

ΟπΕΤΕ, Ηρ υτιῦος Ιουῦοτ» {ο πο ἀῑπεγειῦ οοπιπιαη]ὔ]65 1Ώ 0815 1δ]απά, 

ἴπο οὔθ ῦο (οτῦγπα, οοπιπιεπᾶῖησ ῬΠΙΗΡρ π]ο Πε]ά {115 566, ὑπ οἴῃεν ἴο 

ἴμο Οποββῖαπς οΠογίησ ποτάς οἵ αἀνῖσς ὑο ὑμὶν Ῥϊδμορ Ἐϊπγίας, Τηο 

Ἠτεῦ να αιὔποτ οὗ α ὑγθαύϊβθ ασαϊηςύ Ματοῖοη”: ὑμ6 Ἰαΐθετ υγτοῖθ ἃ 

ΤΕΡΙΥ {ο Ὠἱοηγδίας, οἳ ν’η]ο]ι Ἑαδερίας Ώας Ρτε5εγγες α Ῥτίεί ποῦ]ορῦ. 

7. ΟΥ̓ ερίδοορασγ ἴῃ ΤΉΒΑΟΕ, απά Ιπάεεά οἱ ὑπ6 Τητασίαπ Οτο] ΤΉπαση. 

6επετα]1σ, Ίνα τεαᾶ ποῦλῖησ 611] {116 οἶοςδο οἵ ὑμ6 5εοοπἆ οεηίτνγ, ἩΠεη. 

οη9 -ἄθμας Ῥαρῆας ο π]ας Ῥϊεπορ οὗ Ὠερε]ύαπι, α οοΙοΏΥ 1π ἴλ]5 Ῥτο- 

ν1ηςθ, 5ἶσης αη επογο]ῖσα] ]εὐθετ'. ΤΠ εχἰδίεποθ οὗ ἃ 5εθ αὖ ἃ Ρρ]αοθ 5ο 

τη ον αὖ Ιπρ]ῖο5 ὑπ 6 πγιάο «ργοαᾶ οἱ ερΙ5οοΡᾶοΥ ἴῃ {Π|656 Τ6σΙΟΠΒ, 

8. Α5 πο ἴπτη ἰο ΏΟΝΜΕ, Υθ ἃ. 6 οοηΐξνοηὐθα ὈΥ͂ ἃ 81 ΠΙΟΤΘ Ρ61- Βομε. 

Ρ]εχῖησ Ῥτοβ]επι ἴπαη ΔΗΥ͂ θποοαπθετεά Εἰ πουύο. Τ1οθ αὐεπιρύ {ο 

ἀεοῖρῃΠεν μα εατΙγ Ἠ]βύοιγ οἱ αρίδοοραογ Ἠθγθ 5ΘΕΠΙ5 αἰπιοδύ Ἠορείεςβ, 

νηθγθ ἴῃο ογϊἆεποῬ 15 δῦ οηΏσθ ροαπῦγ απἆ οοπΠἱοίης. Τῦ Ίας Ῥθει 

1 Ἐτπςεῦ. Η. «ΕἸ. ἵν. 22. Ὦοιηαη πδασο, βαπσσοςίς ὑΠ 6 βπςρίοῖοπ 
3 Ἐτπποῦ. Π. Β. 1ν. 6. {λαῦ ιο βἰσπαίατος οὗ {πτεῬ ἀῑδβίϊπου 
8 Ἐτπβοῦ. Η. Β.γ. το. ΤῊΘ οοπιὈίπα-  Τ6ΙΒΟΠΡ Ἠαγθ σοὺ οοπ{α5θεά, ΤῊΘ 6υτοτ 

Ποπ οὗ {μτορῬ ροη/{1]θ ΠαπιθΒ 1 “2115 ΠΟΎΘΥΘΥ, 1 ΘΥΤΟΣ 16 Ῥθ, ἆοθβ ποὺ βΏἲθοί 

Ῥπ)ρ]ήας ο ]11πβ 15 Ροββίρ]θ αὖ {818 Ιαΐο {πο ΙΠΙοτοπος ἴῃ 119 {εχῦ, 
αροσοἩ; Ῥαΐ, Ῥεῖϊησ 8 ϱτοβΒ τιο]αβίοη οἳ 
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ΤῊΘ Ρ16- 
ταϊμηςσ 
ΒΡ σὺ ποῦ 
ΥΠΟΠΒΥΟΠ]- 
ρα]. 

ΤῊΝ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

οξξεη αςειπισά ὑμπαὺ 1π ἔ]ιο πιθῦγορο]5 οὗ ὑπ6 γγοτ]ᾶ, ἴπθ 5εαῦ οἱ Ππιρετῖα] 

γα]ς, ὑπ6 βρισῦ νγλ]οἩ ἀοπιϊπαθεά 1π 1ο Φίωῦο τας ὈΥ ϑύαγδὶ Ρ16- 

ἀϊδροβίδίοπ. απά ϱγπιραἴμγ μῶν {πῇαδεά 1ὔ5ε]ξ 1πῦο ὑπ ΟματοἈ αἱςο, 5ο 

ἴλαῦ α πιοπατολίοα] {οτι οὗ σογετηπιοηύ πγοι]ά Ὦο ἀθγε]ορθοά πιοτθ 

ταρῖᾶ]γ Ἠενο ἴμαη ἴῃ οὔμοι Ῥατῖς οὗ Οπ]κύεπάοπι. Τίς καρροβίβῖου . 

«66ΠΙΦ 6ο οὗετ]οοῖς {π6 {αοῦ ὑπαῦ ὑπ6 Ππῄασησθβ ΊΥΠΙοὮ Ῥτογνα]]εᾷ ἴῃ 119 

θαχ]γ οἶνατο]ι οἳ {86 πηθίτοροΗ5 Ίπετο πιογθ (πτθεῖς παν Ἑοπιαπ), απά 

ἴιαῦ Ποτοίοτθ {ο οπάθπογ νυοα]ά 6 ταῦπου {οπγατάς Ιπάϊνιάπα] 

Προτῦγ ἔἶναη ὑοῦ 8 οοπιραοῦ απά τῖσοχοα5 σογοτηπιθηῦ. Ἐπῦ Ιπᾶεθά 

ΒΘ Ῥτεξυπηρθοπθ, Ίιούηονουτ αὐϊτασθνο απά βρεοῖοα5, ἃ 6. να]πε]οςς 

ασαἰπςῦ ὑμ6 5Ἡσ]ύεςύ ονιάσποο οἵ {αοῦδ. Απά ὅμο πιοβῦ ὑγυβυν ον ΠΕ 

ΒΟΌΓΟΘΒ ΟΕ 1Π{ογππαδΙοη ΥΠΙοἩ Υγθ Ῥοβδεςς ἆο ποῦ οοαηπίεπαποθ πο Ιάεα. 

Ῥοατῖηρ οὐ ΤῊΘ ατ]1αο5ῦ ααἰ]εηθίο ἀοοαππιεηπῦ Ῥεαγίησ οἩ πθ 5αβ]αοῦ 15 ἐμο Ἡρίρί]ο 
ΟἸσπιοη/{β 
ερΙβ{1θ. 

{γοπι ἴπο Έοπιαπς ο ο ΟογΙηζμΙαης, ῬΥΟΡΔΌΪΥ ντιθύεη 1ω ἴπο 1988 

ἀθοαάς οὗ {π6 Πτεῦ ορηύανγ. 1 αγο αἱγεαάγ οοηβιάοτεςὰ 1ο Ῥοατῖης οὗ 

επ Ἰοῦζοτ οη. 6Ρί5οορᾶοΥ ἴῃ ἐμ ΟΠατο] οὗ ΟοτΙπίἩ, πα Τὸ 15 που’ 

πιο {ο αδίς υ]αῦ Πσ]ῦ 105 ἔΠτουβ οἩ ἴ]θ βαπιο Ἰηβδύαδίοη αὖ Ίοπ1θ. 

Νον πο οαηποῦ Ἱιθςιζαῦθ ὕο αοοερῦ ἴμο απίγεγεα] ἰ65ΙπΙοΙΥ οἱ απ{]- 

ααἰῤγ ὑπαὺ 165 γγας υτ]ίεη Ὦγ ΟΙεππεηῦ, ἴμο τεραύθἆ ῬϊεΠορ οἳ Ποῖ: 

απά 16 15 Ὀλογοίογοθ ἴμθ πιοτθ ςατργϊδίησ μαῦ, 16 ἢ6 Ἠε]ά ἐς Ἠ]σ] 

οἵῆσα, ο ψυῦοῦ »]οι]ά ποῦ οπΙγ ποὺ ἀῑδίπσι]δ] Ἰμπηκε]Ε ἴῃ αΠΥ νγαγ 

{ποπ ὑπ6 τοςῦ οἱ λα ονατοῖ (α5 Ῥο]γοαχρ ἆοες {οχ Ιηβίαπος), θαὺ ]λαῦ 

6Υεη 15 παπιθ εΠοτπ]ά ο «αρρτοβδεά”, Τῷ 15 501 πιοτο Ἱπιροτίαπῦ ὕο 

οὔΏβετνο μαῦ, ὑποῦρὴ ΒΘ ας οοσαβίοη ο βρεαῖς οὗ πο τηϊηϊςίττγ 48 απ 

ἹπςζιύαὔΙοη οἱ ἴῃθ Αγροδί]ες, Ίθ τα θη οι ο] νο ογάθτδ απ 15 5:16 πη 

αροπῦ πο ερίξοορα] οβ]οο. Ἴ[ογδονοχ 19 50111 11568 πο σου ΄ῬίεΠορ᾽ 

ἴῃ πο οἰάςς 5εηξθ ἴῃ ὙΠΟ. 16 ΟΟΟΌΥΒ 1π ἴῃθ αροβίο]ίο πγίησα, α5 ἃ 

Α7ΠΟΏΥΠΙΘ 1ο; Ῥγοδβργὐεγὸ, απά 16 τπιαγ ο ατσιιεά ὑλαῦ ἴμο τεοοσπῖ- 

Ώοη οἱ ἴμο ερὶςοοραῦθ α5 ἃ Ἠϊσ]εγ απά ἀῑδίιποῦ οὔῖορ σου] οὐ]ῖσο 

ἴλο αἀορᾶοι οἳ ἃ βροοῖαὶ ηαπιθ απᾶ ]οτείοτο τηαςδὺ Ώανο ΑΥΠΟΗΤΟ- 

πη]ζθά τοισ]ΏΙγ πιὰ ὑπὸ 5εραταῦίοη οὗ ππεαηῖης Ῥούνγοθη Ῥ15Πορ᾽ απᾶ 

ἐρτοςβγίετ. Ασαϊη ποῦ ΠΙΑΏΠΥ ΥΘΔΙΦ α{ἴογ πο ἆαῦο οὗ ΟἸεπιοηί5 

Τοςπιοπγ Ιοῦῦεχ, ού Τσπαδίας ΟἹ. Ἠ15 παγ {ο πιατγτάοπι Ὑπϊζες "ο ἐπο Ἐοπιαπς. 
οἱ]ρηαίίαβ 

ΤΠοισ] ὑΠῖς βαϊηύ 15. πο τεοοση]ςοᾷ οπαπαρίοη οἳ ερίδοοραογ, ἔποιρ]ι 

ἴπθ τεπιαϊηῖηπσ 5ῖχ οὗ ὑπὸ Ἱσπαδίαη Ἰοεὐῦοι 411 οοηίαϊη ἀῑγεοῦ 1π]άπο- 

εοης οἱ ορεᾶίοηπσοθ {ο Ὦί5ΠοΡς, πὶ ὑμ15. ερἰδ6]θ αἶοπο ὄπετο 15 πο 8118- 

1 566 ΔΌΟΥΘ, Ρ. 20 56. 3 366 5. Οἴεπιοπῖ ο] 1ιοηιε Ὁ. 252 54. Δφρροπᾶϊξ. 
8. 860 4Ώοτε, Ρ. 96 Ρα. 

αν τ τς. 
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βίου ὗο ιο ερῖδοορα] οῄ]ορ α5 εχἰδίπσ απιοηπσ 115 οοττοβροπάεπῖβ, | 

ΤῊΘ Ίαρεο οὗ ἃ {αυ γεαΥ5 οαγτίθς τι τόσα {Π6 Ἰοίύεις οὗ Τσπαύϊιβ ὑο ὑΠ6 απᾶ 

Β]αρ]οτά οἳ Ἠστιηα, Απᾶ ποθ ο ἱπάϊοαύίομβ δῖθ δαπΐνοοϑὶ. ές 

Ἠθιπηας τοοθῖνος ἀχθοίίοης ἴῃ ἃ γἱδίοηΏ ο ἱπιρατῦ ὑπ ταγε]αδίοη ἐο ἴλιο 

Ῥτοββγίθυ5 απ 150 ἴο τηα]ςο ὄγγο οορίθ5, ἴλο οπο {ου Οἰοπιοπῦ νγ]ιο 5181] 

οοπηπιαπ]σαίθο υηἴἩ ὑμ6 {ογτεῖση οἩχο]ιθβ (σοι Ῥεϊπς 15 ἀπίγ), [86 

οίμεχ {ου ταρίε νγ]ο 5881}] Ιπβύγιοῦ ιο πίον. 

οἨαχσθᾶ {ο «τοαἆ 16 ὅο ὑπὶ5 οἱὔγ ιν} {86 εἶάενς το Ργορῖἆθ 9Υ6Γ {ἶιθ 

οματο]), 

Απά ασαῖτ, ἴῃ απ. εηαπηθταίΙοπ. οἱ ο {αϊσμ[α]. οβῖοσις οὗ ὑπ6 ο,ατο]θΒ 

Ίϊειπιας Ἠϊταςε]{ 15 

Έ]βοι]σγο πιοη{Ιοη. 15 πιαάθ οὗ ὑΠ6 έτι]οτς ᾽ οἱ ὑπ6 οαγο]”, 

Ραδῦ απάἆ ρτεδοηῦ, Ἠθ βΡοαί«5 οἵ ὑῃ6 αροβῦ]ε5 πα Ώϊδμορς απἆ ἔεασ]εις 

απά ἆεαοοης”,  Ἠστθ τηοϑῦ ρτοβαΡβΙγ ὑπ6 πγογά ΄ ΡίδΠορ᾽ 15 αςθά ἴῃ 15 

]αΐθχ 59Ώδο, απά ὑπ Ῥγεςὐγίετα αὖθ ἀαδισπαίοά ὮΥ ὑμ6 ὕευπι «ἔθασ]ιους. 

Ὑοῦ Ες Ιπθογργοίαίίοη οαπποῦ Ῥο τ ραν θα α5 οργίαΙη, ἔοτ ιο “ Ῥίκ]ορς 

απά ὕεασ]μοις ᾽ ἴῃ Ἠσθγπιας, Πκθ ὑπ «ραξίοις απ {εαο]ιαις᾽ ἴῃ δύ Ῥαπ], 

χη]σ]ιῦ ΡοββΙβΙγ τείεχ {ο ὉΠ 6 οπθ Ρτοςργύετα] οὔ]οῬ 1π 105 ὑγγοίο]ά δβρθοῦ. 

Οἵπθυ Ῥαβδασες ἴῃ 10) Ἡστηιας 1565 ἴ]ιθ 6απιθ ἔθγπης ατθ Ιπάθοϊςίνο. 

μας ο Βρθᾶκβ οἱ ΄αροδῦ]ο5 απᾶ εασβατς 0 Ῥγεασ]μεά ἴο {Π86 π]ο]α 

ΟΣ] απ ἰαιισ]ῦ τι τουΥετεηοθ απἆ ραπ πο ποτά οὗ {πὸ Τιοτά “ἡ; 

οἵ. “ ἆθασοπβ Πο εχεγοῖδεά Παιν ἁϊασοπαίε 111 απἆ ρ]απάετεά πο 116 

(τὴν ζωήν) οὗ ψίάονβ απά οτρμαηςΣ’; οὗ «Ποδριίαρ]ο Ῥϊε]ιορς γγ]ιο αὖ 81} 

ὤπιος τοσοθίγαᾶ ο 5ογναπῦς οἵ ἀοά Ιπίο ἐλαῖτ Ἠοπιθς μου ΠΥ ἀπά 

νηζλοαυ ἨγροοτΙγ, «πο Ῥτούθεούθά ἐμ Ῥετεαναά απά ἴ]ο πν]άοτνς 

ἴῃ {861} πιπ]κίγαξίοης νηζμοαῦ οδαρίησ”. Έτοπι 0ἨΠθεβο Ῥαβδασες 16 

Β66Π15 ΙΠΙΡΟΒΕΙΡΙ6 ο απγῖνο αὖ ἃ βαΐο οοπο]Ἡδίοη. τορρεοῦίησ {π6 πηϊηῖθ- 

νΥ αὖ πο Έπιο θη Ἠετπιαβ τοῦθ. Τη οἴλεγ Ῥ]ασεβ Πο οοπάθιηΏΒ 

ἴμο {α]59 Ῥτορ]μεῦ 6 πμο, 5εεπαῖησ ῦο Ἠανε ἴ]ο ΒρϊτΙ6, οχα]ζ5 Ἠήπηβδα]{ απά 

ποῦ] [410 ΊἸανο ιο βγεὺ βοαὺτ᾽ ; οὐ Ἡθ πατηΒ 6ἴΠοβο ἯἼΠῸ τα]θ 976Υ 

ἴΠθ οἩατο] απἆ οβδο πο πο] ὑπ ομ]εί-Βεαῦ,) Ὀιάάϊης ἔλοτα σ1γο πρ 

μον ἀἱβδεηβίοηπ5 απᾶἆ Ίγο αὖ Ῥεαοθ ἆπιοΏσ ἴπεπιδε]γες”; Οὐ Β6 ἆε- 

4 δίηι. ΙΧ. 25. 
ὅ οἶπι. ΙΧ. 26. 
6 πι. ΙΧ. 27. 
7 Μαπᾶ. ΧΙ. 
8 γιὲ. ΠΠ, ϱ ὑμῖν λέγω τοῖς προηγου- 

1 γὶς. Ἡ, 4 γράψεις οὖν δύο βιβλιδάρια 
καὶ πέμψεις ἕν Κλήμεντι καὶ ἕν Τραπτῇ. 
πέμψει οὖν Κλήμης εἰς τὰς ἔξω πόλεις" 
ἐκείνῳ γὰρ ἐπιτέτραπται: Τραπτὴ δὲ 
νουθετήσει τὰς χήρας καὶ τοὺς ὀρφανούς" 
σὺ δὲ ἀναγνώσεις εἰς ταύτην τὴν πόλιν 
μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τῶν προϊσταμένων 
τῆς ἐκκλησίας. 
ο, 11.. 2.111. ὃ. 
ρα 1ς δὲ 

μένοις τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῖς πρωτοκαθε- 
δρίταις, κ.τ.λ. ΕῸΥ [86 ΤΟΓΠΙ πρωτοκα- 
θεδρίτης 560 {86 ποΐθ ΟἨ συνδιδασκαλί- 
ταις, 16ηα0. ΕΡ/ε8. 3. 
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Ὅππαι- 
γαηθᾶ 
1ΩΙΘΙΘΗΏΟΘ. 

Τοςτηοησ Ῥογὔαηῦ οοηβΙάθγαδίοης οὐ 'ῃθ οὔπος 5166. 
οἵ ἨἩερο- 
ΒΙΡΡτΒ 

απᾶ οὗ Ίχο- Δροβζο]ῖο ἄπῃθςα, 
ΏΦΙ]Βο 

τη ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

ΏΟΙΠΟΘΕΘ ὕμοβο ΠΟ Ίιανο ΄οπη]αῦίοη. 9Π6 Υζἃ απουΠεχ {ος πο Πτδῦ 

Ῥ]8οθ ου {ου 50Π16 Ποποιγ). 1 νο οοσ]ἆ αοοορῦ {86 βασσε5ύϊοη ὑμδῦ 

ἵπ {815 Ἰα5ῦ οἶαςς οἵ ραδδασες ἴπο ΧΊΟΥ οοπάθπιης ἴ]θ απο Ὀϊδίοη πΥΏΙο]. 

αἶπιθά αὖ ἴταηςίοτηιῖησ {πο Ῥγθδργίεγίαη 1Πίο πο ερῖδοορα] {ογπι ος 

σουεγηπιεηἡ”, νε βΠου]ά Ἰανο ατγ]νεά αὖ ἃ βοϊαύϊοη οὗ {16 ἁλπου]ίγ: 

Ῥαῦ ὑμ6 τερα]ας 8.6 οοπομεᾶ 1π ὑπ8 πιοβῦ σεπετα] ὕεγπι5 δα αΡΡΙΥ δὖῦ 

Ἰθαδί 85. Ὑ611 ο ο απωρ]δίοας ρανςιῦ οἳ οχἰδύῖπσ οἴἶοθβ α5 ο ὑῃ9 

αγτοσαπῦ αβεογίίοη οὗ α Ἠϊμεγύο Ὁμυθοορηζοά Ῥοψεσ. ΤΗϊ οἶαο 

{τησ ας, ὑ16 ποῦῖοες 1η ὑπ ΒΠερπετά αἲθ ἴῃ {λθιπβε]νθοῦ ὕοο γασιιθ 

ἰο ]εαἆ ο αη7 τερα]ῦ,. Ὕμετο 1ὖ ποὺ ποσὰ Παῦ ο υτιύοις οὐ 

Ῥγούμευ πγας Ὦϊ5μορ οὗ Ὦοπθ, γα βΠοι]ά Ῥο δὖ ἃ 1ο55 Ὢ]ιαῦ {ο 58 

αὈοιαῦ ὑπ οοηςὐΙὐπῶοη οἱ {88 Ἔοπιαν Οτο] ἴῃ Ἠ5 ἆαγ'. 

Ῥιαῦ “1116 ο δδιπιοηγ οἱ μες θαυ] ΥΙ{6ΙΒ αΡΡρθαΤΕ αὖ Βτδῦ 

ε]σ]ιό απᾶ οη ἴμο π]ο]ο τιη{ανοιγαὈ]θ ὕο {Πο οχϊδίεποῬ οἱ 6ρί5οοραοΥ ἴῃ 

Ἔοπιθ θη ἴμογ υτοῦθ, ἴμο ΙπιργθςξΙοη πηθοθάς ὅο Ὀο οογγθούθα Ὦγ απι- 

Ἡεσθεαίρρας, πο νἱβιύοα 

Ῥοπιθ αροαῦ ο πάά]ο οἱ {Ππ6 5εοοπᾶά οεηύατΥ ἁατῖησ πο ραρ8ογ οἱ 

Απϊσεύι5, ηας 16{ῦ 10 οη χεοογᾶ ὑ]ιαῦ ο ἆνου τρ ἃ Ιδύ οὗ ἴλο Ίνοπαπ 

ῬϊςΠορς ο Ἠϊ5 οπη Ὠπηρὸ, «Α5 {86 1150 15 ποῦ ργρδευγεᾶ, 6 61η ΟὨΪΥ͂ 

οοπ]θούατε 1.5 οοπύεπί5; Ῥαῦ 17 πο πιαγ Ἱπάᾷσο {οπι {Πο 5επῦθηςθ 1Π1Π16- 

ἀἴαῦε]γ {οἡοπΊης, 1Ώ νγλῖο] Ὦθ Ῥγαϊξος ὑμ6 οτ]λοάοαγ οἱ ὑμ15 απά οὔ]ος 

ομΆιτο]θς ὉΠΟΥ͂ 68οἩ 5οοθβδίοΏ, 5 οὈ]θοῦ γα5 Ῥτοβαβίγ ὕο 5ου ὑμαῦ 

{86 ἐθασ]ήπισς οὗ ἔ]ιο ΑΡοί]ος Ββαᾷ Ώθοτ οαχοΓα]]γ Ρτοβογνοᾶ απά Ἱαπάθά 

ἀοπῃ, απά 11ο ψοι]Ἱά ὑπετείοτο ἴταος ἴΠο ερίδοορα] 5αοοθβδίοη Ῥασ]ς {ο 

ιο] αὖ 811 ονυεπίς 15 πο αἶπι απά πιεύποά οὗ Ίτε- 

Ώεθας 0, ντ] ηρ ἑοπιθη]λαῦ ]αΐος μαηπ Ἡεσεβίρρας απά οοπιραίηα 

Αμποβίϊο Ἠθτθβῖες, αΏρεα]5 εδρεοῖα]]γ ὅο ὑμ6 Ῥίδμορς οὗ Ἔοπῃθ, 45 ἆερο- 

β1αγ]ος οἳ ἴμο αροβῦο]ο ὑταςιθίοα”. Τ19 11δὺ οὗ Ίπεηερας οοπιΠΊΘΠΟΘΒ 

οι, τα. 7. 
3 80 Ἠ]ίβοἨ] ῬΡ. 493, 535. 
ὃ Οοπιρ. Μαϊῦ, ασ]. 6, οἵο,. παν 

Ίτεπῶιβ υτοίθ, δρἰΞοοΡρβοΥ παᾶβ οεῖ- 
ἰδίην  Ττοηεταβ]ο Ἱπαδίπίίοη: σοῦ 
118 Ἰαησιαρθ ο]οβεΙγ τεβοπιρ]θς πο 
χορτοαοΏ{π] οχρχθββῖοηπ5 οἳ Ἠθιπιας: 
ἑσοπίαπαθΗῖβ ασαηύ τε]ᾳπο5 οὗ ρτ]ποϊ- 
Ῥ8118 οοηβθΒΞΙΟΠΙ6 (1155 ΟΟΠΟΘΒΒΙΟΠΙΒ) 

{απιοτθ ε]αῦί βαη{) (1. 56. 3). 
3 560 Άροτθ, Ῥ. 165, ποίθ 9, απᾶ 

δ. ΟΙεπιοπί ο) Ίνοπιο Ὁ. 316, ΑΡγεπᾶία.. 
ὅ Τη Ἐπςοῦ. Η. Ε. ν. 22. 

6 Το ποτᾶς οἱ Ἠεσεδίρρας ἐν ἑκάστῃ 
διαδοχῇ καὶ ἐν ἑκάστῃ πόλει κ.τ.λ. Ἠ8Υθ 8, 
ρατα]]ε] ἴῃ {Π058 οἳ ΙγΘ 6685 (Π1. 3. 9) τῇ 
αὐτῇ τάξει καὶ τῇ αὐτῇ διδαχῆ (1μαῦ. 
Ἠαο οτάΙπα{Ιοπθ οὐ ΒΙ0οθΒΦΙΟΠΘ’) ἦ τε 
ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πα- 
ῥάδοσις καὶ τὸ τῆς ἀληθείας κήρυγμα 
κατήντηκεν εἰς ἡμᾶς. Μαγ ποὺ Ίτοηβιβ 
Ώαγο ἀθτῖγεᾶ Ἠ15 Ππζογπιαβίοι ΊΓΟΠη [Π 6 
διαδοχὴ οἱ ΏοπιαἨ Ῥίδπορς πμ] Ἡερο- 
βίρρας ἄταπ πρὸ Βεθ Ῥε]ου, Ῥ. 249. 

ἕ τος, απ, α. Ὡς 
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ἢ Τάπα5, βοτὰ Ἰο Ιάεπίάβθβ σι 086 Ῥετδοῃ οἱ ὑπ15 πᾶπιθ ΤΊΘΗ- Τ 5 5 οἱ 

ὠοποεά Ὀγ δὺ Ῥαμ], ἀμ ν]οπι μ6 βἰαΐθ5 {ο Ίαγο Ῥθοη. “ θηὐσυβίοα ἢ πες ο, 

188 οὔ]ορ οἵ ἰπο Ῥ]βλορτῖο” Ὦγ ὑπ ΑΡροβίο5. Τ]9 βθοοπᾶ 1Π βιιοςθβδΙΟΠ 

15. Απηοηοϊείας οὗ φΊοπι το τε]αῦθΒ πού]µϊπσ, ἴλμο ὑμῖτά Οἰθπιεης Ποιὰ 

Ἡθ ἀθβου 65 α5 ὃ Ίθατες οἱ πο ΑΡροβί]ε5 απἆ ας τυ ῖῦον οὗ ἴλο Ιεέέου 6ο 

{πο ΟοτπύμίαηἾς. ΤΗθ οὔμετς ἴῃ ΟΥΘΥ ατο Ἐνατοδίας, Α]Ιοχαπάετ, 

Ἀγρείιβ, Τείεδρποτας, Ηγείπας, Ῥϊα5, Απιοσούας, Βοΐοτ, δα Ἐ]οιί]ο- 

Ἠπαδερίας 1η ἀπβετεηύ 

ὙΟΥΚΒ σῖνεδ πο 15ῦ5, Ῥοῦμ αστεεῖηπσ ἴθ {ο οὐ 1 Ίτοπερς, 

15 ἀατίης π]οβθ ΘΡΙΒΟΟΡΔΟΥ [τεηοας υτ]ίᾳες, 

Ώιοισ] ποῦ αοοογάῖπσ σηζΏ θαο οὔ]ος ἴῃ ὑῃ6 ἀαῦθ. Οαἴα]οσιες αγθ 

8150 [πα ἴῃ νυτ]ῦοτς ]αῦ6ς ὑπ 1Υ6πεΦ15, ὑγαπβροβίησ ὑῃ 6 5ε(ιιεποθῬ οὗἍ 

ὑπ οαγ]εδύ Ὁϊ5Ποβδ, απά δαάϊηρ Όλο παπιο Ο]είις ου βυυβδυιυαϊίηρ 16 

{ου Απεηοιεῦας’,. ὙΤΠ656 ἀἰδοτοραποῖος τηαΥ θ6 εχρ]αϊπεὰ ὮΥ αβεαπαῖησ 

Όντο ἀῑδαάποῦ οἩπτο]ες ἴῃ Ἠοπιθ--- ο ου/ϊδι δηα α (θηζΙ]θ οοπιπιαπΙϐγ 

-ἵη ἴπθ Βγςδῦ αἆσο; ΟΥ Πε ΠΙΑΥ Παγο αγῖδοη {ΓοΠΙ ἃ οοη{αδΙοΏ. οἱ ἴλθ 

εατ]]εγ απᾶ Ιαῦεγ 56 η865 οἵ ἐπίσκοπος ; ΟΥ ἴ]θ ἨΔΠΙΘ8 ΤΙΑΥ Ἠανο Ῥεει 

(γαπβροδεά 1π [πο Ιαΐος 115ὺ5 οἵίπς {ο ιο ΙπΠπαποῬ οἱ ὑπ (Ἰοπιοίΐπο 

}Ποποζζΐζες, ἴῃ πο] τοπ]απσθ Ο]επιεηῦ 15 τερτεςεηύθἁ ας ὗ]ο Ππιπιεά]αῦθ 

ἀῑςαιρ]ο απά βαοοθθβοῦ οὗ δὺ Ἐοὔοτ”, 

6ΥΥΟΥ, ΠΟ ΠΙΟΥΘ ζαπ. βα{εἰγ 6 αβδαπιεᾶ οὗ Ίπῦς απά Ανεκοιετύς ἴμαη 

ΤᾺ πο παπγ ῬΟΒΒΙ Ὀ1Π10168 οὗἉ Τήππς, 
Α.Ρ. 68. 

Ϊ ανα ΑπΠεΠΟΙθ- 
ἴλαῦ {ευ Τιε]ά βοιπθ Ριοπιϊπθπῦ ροβιύϊομ 1Π ὑπ Ὥνοπιαπ ΟΠατοἩΠ. Ῥπαῦ ἐπ5, 

{ Α.Ρ. 86. 
ἴ]ιο ΥΘαδΟΠ {ος βαρροβίησ ΟΙΕΜΕΝΤ {ο Ίανθ Ῥεοι ἃ ὈΙΒΠΟΡ 15 α5 δίτοησ. ΟΠοιποηβ, 

Ὑεί, ψ 1116 5. 02. 

οα]]]ησ Ἠϊπι α ὈϊςΠορ, Ὑ6 πθες ποῦ 51ΏΡο5θ ἨΙΠΙ {ο Ίανο αὐίαϊπεά {89 

85 ἴΠο ππῖνειδα] ἰγαάιμοη οἱ ὑπ6 ποχῦ ασαβ ση πηα]κο 10. 

6απιο «Ιδίποῦ 1βο]αῦεά Ῥοβίβοη οἵ ααὐλοτΙῦγ πγΏΙοὮ γγαδ οοσοαριεά Ὦγ 

Ἠ16 ΦΙΟΟΘΣΞΟΙ5 Ε]ειίμοεγας απά Ὑπούογ {ον Ἰηείαποφ αὖ πο οἼο5ο οὗ ἴ]ια 

ϱθοοπά οεηὔτΥ, οἨ 6Υεη ΟΥ̓ 19 οοπύεπιροταγίθ5 Γσπαῦίας οὗ ΑπίῑοςΕ 

απά Ῥο]γοατρ οὗ Ῥπιγτηα, ἜἨθ πας ταίῦ]μεν πο οἶ]αί οἵ πο Ῥτοδβγῦετς 

ἴπαπ {ο ομ]θί οΥοΥ ἴμο Ῥτεδργίαις. ΟπΙγ π]εη ὅ]ας Ηπαθες, οαπ πο 

ερίδοοραοΥ οὗ δῦ Οἰεπιεπῦ Ῥο τεοοποῖ]εά τὺ ἐ]ιο ἸαηΏφαασο οὗ Ἠῖ5 οὗ η μ»- «4 

1 ΟἹ ἐπ15 βαθ]θοὺ 566 Ῥϑδύβουβ Ωΐ- οσιιπιθηῖδ Ῥ. 71) 15 ἀοι 1655 ἆπθ {ο 
δοτἰαἑίοπεδ ἄιιῶ (6 86716 δὲ φιισοσδεῖοιιε 
φυϊηιογιιην Ἐοπι ερἰεοορογιίπι ἴῃ 18 
ΜίποΥ Τ]ιεοιοφίσαϊ Ἰοτ]ια 11. Ῥ. 296 54. 
(ο. ΟἸιατίοπ), απᾶ οβρεοία1!Υ χο τεοεηί 
χοῦς οἵ Τήρβῖαςδ 6]ιτοποϊοφίαε ἄσγ γόπιῖ- 
βε]ιεπ Ρἱδε]ιό/α, Κε] 1869. Τ19 εατ]εςί 
115ὲ π]ίο] Ῥ]ασςΒ Ο]οπιοπί)5 παΙΙΘ ΠΤ5ύ 
Ῥε]οπρβ {ο {16 δρθ οὗ ἩΙρρο]γίαςδ. Το 
οπαΙδβΙοη οὗ 15 ἨβΠΙΘ ἴῃ ἃ ΤΘΟΘΗΙΙΥ 
ἀἱβεογεχθᾶ Βστίαο Ἠ5ί (άποϊεπὶ ϑυγίας 

{86 {αοῦ ἴλπαῦ 89 ηαπιθβ Ο]είας, Ο16- 
ΙΠΘΩΡ, Ὀεσῖη ση σι {Ἠθ 68Π1Θ Ια[ζθτβ. Τη 
{86 πιαχρίη 1 Ἰατο 207 ϱΟοΠΥΘΠΙΘΠΟΘ 
σἴγεπ {π6 ἀαΐθς οὗ {19 Ώοπιαηπ ΤΙβΠΟΡΒ 
{τοπ {86 Ειου]οβιαςέϊσα] ΗΙδίοτΥ οἱ Έ- 
βοθίας, τι ποιὺ Πούπθτοαχ αἰναομίπρ ΑΠΥ 
ποἰσ]ιῦ {ο ὕποπτα ἴῃ 89 0850 οὗ 119 
θα]16ς ΏΒΠ1Θ65. 8360 ΔΌΟΥΘ, Ρ. τύο. 

3 566 άαἰαίίαπεα Ῥ. 320. 
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Ἐναδγθϑίαϑ, 
Α. Ὁ. 1090. 

Α]οχαπάσογ, 
Α.Ρ. 100. 

Χγείας, 
Α.Ὀ. 110. 

Τε]θβρ]ο- 
χ18, 
Α.Ρ. 128. 

Ἠγρίπας, 
Ἂς Ὁ; 130. 

Ῥιας, 
Ἆι Ὥ; 142. 

Απιοθίας, 
Α.Ρ. 157. 

ΤΗΕ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

Αὐ 

ἴμο 6απιο πιο ὑμ6 α]]αξίοη 1Ώ ὑπ6 ΞΒορῃ θυ, ἐποισ] Ιποοπβὶςίθηῦ ΣῈ 

απγ οχα]έοᾷ οοποθρίἰοη οἱ Η]5 ο/ῇσθ, ἆοθβ αβδίση {ο Ἠΐπη 45 8 βροοία] 

ερῖς]ο οὐ υγϊζη ὑΠ6 πούϊοθ ἴῃ Ἠ]5 γοαπσθς οοΠὕςΠΙΡΟΤΑΣΥ ΕΓ ΘΓΠΊΔ8. 

Ῥτονίπος ἴ]ο ἀυΐγ ο{ οοτηταπηϊοαύϊηρ' γι ἢ. {οταῖση Ομ τ 65, υγ]]οἩ ἴα 

ἴλο ΘΑΥΥ αρας γα5 οβδοη{ἶα]]γ ο ὈΙΒΠΟΡ᾿Β {αποίίοη, 88 πιαΥ 6 5668 

Ὦγ ἴλο Ιηδίαποθς οἱ Ῥο]γοατρ, οἳ ΏΙοηγδίας, οὗ Ίτεηοριδ, ἀπ οὗ Ἐοἱγ- 

ογαΐο. ΟΕ {π6 πο βαοοθθάἶησ Ώί5ΗοΡ5, ΒΥΑΕΕΡΤΟΡ ἃ πα ΑΤΕΧΑΝΡΕΕ, 

πο αιὐλεηθίο πούϊοθϑ αἲγθ Ῥγθβεινοά. ΧΎΒΤΟΝ, ΠΟ {ο911ου’5, 15 0Π6 1ο- 

Ραῦεά απὔΠοτ οὗ ἃ οο]]εοῦίοη οὗ Ρτογοτῇς, ν/λῖοὮ ἃ τουρηῦ ἀἰδησα]ς]αὰ 

Ἠ6ο 15 δἷβο {Π6 εατ]1εςὲ 

οὗ ἴ]ιομο Έοπιαπ Ῥτε]αίες ποσὰ 1Ιτεησρας, γι άησ ἰο Ὑϊοίου 1η {86 

ο]δίο μὰ5 ποὺ Ἡθβιύαίεᾶ ἕο αοοερῦ α5 σεηι]ηο”. 

ηΟΙηΘ οὗ ὑμ6 (α]]σαηπ ΟἨατοΏθβ, πιθΏΜΙΟΏΒ α5 Πανίησ ορβειγεά Βιαρίοτ 

ο.ῦον ἴ]ο νγαοδίεγω τουκοπῖπσ απἆ γαεῦ πιαϊηαϊπθἁ Ῥθαοθ σὺ {ποσο 

ν/Ἡο Καρὺ 16 οἰ]ιετιῖσο”. ΤῊ ποχῦ πο, ΤΕΡΕΒΡΗΟΕΟΡ απά ἩἨταικῦς, 

απο ἀεεοτ]ρεᾶ η ο 541Π1θΘ ετπηδ. ΤΠ {0ΓΠ16Υ 15 ἨἩ]ενγίςο ἀἰδατ- 

σιϊρλεά α5 ἴπο 5016 ππαΤΙΥΣ απποπσ ἴ]μο ϱατΙγ Ῥϊδπορς οἱ ὑμ6 πηείγο-, 

ΡΟ δ΄; ὑπ6 ]αῦῦετ 15 πιεηί]οπεᾶ α5 Ῥεῖησ ἴῃ οὔῇορ ν/Πθη {16 Ῥεασς οὗ 

186 ἘἙοπιαη Οἰατοῦ ππαδ ἀϊδιτρεά Ὦγ ο ῬγθδεποῬ οὗ ἔπο Ἠογεῖῦῖο 

γαι Ῥτοβ, ιο ποχῦ 1η ογἀετ, ὑπ6 οῇῇοο,, 

ΑΠ αΠΟΠΥΠΙΟΙΡ ΓΙ ΟΥ, ἐγεαῦ- 

γαεπίπας απά Οετάοη”. 

1 ποῦ {Π6 Ί]αΠ, επηθτσες Ιπίο ἀαγ]1σ]ῦ, 

Ίησ ΟΏ ὑμ6 ϱΔΠΟΠ οἱ Βοπρίατο, 54Υ5 ἐλαῦ ὑῃ86 Ῥλερπογά γγας στ] τθεη 

Ῥγ Ἠσιπιας “αὐἰΐθ 1αὔε]Υ νη]ο 119 Ὀτοῦμος Έϊας Πε]ά ὑμ6 5οο οὗ ἐπ 

Οτο οὗ Ῥοπιαί,) 

51465 ἔλο ὑδςπιοπγ π]λ]οὮ 10 Όθατς ὅο ὑμ6 ἀδύθ δια α]ιους1ρ οὗ ἐπο 

ΤῊ15. Ῥαδεασο, γι ὮΥ ἃ οοΏὕεΠΙΡΟΓΑΥΥ, Ῥε- 

Ὀ]μερ]ενά (τι γγΠΙοἩ πνθ ἅτ ποὺ Ἠεγο οοποθτηθά), 15 νοίααβ]θ ἵπ 108 

Ῥθαγίπσ οη 0115 Ἰηγεβίϊσαδίοη ; {ού ὑπ 5ο οἱ {116 ΄ο]ιαῖγ) οὗ “ 566᾽ α5 

ο. τοοοσπ]ςεᾷ Ῥίήταδο Ροϊηίς ο ἃ ἨΙΟΓΘ ΟΥ 1655 Ῥτοιοπσεά εχΙδίοηος 

οἱ ερίδοοραογ ἴῃ ἜὪοππῬ, πηεηυ 15 πτίίου Ἰνοά. Το Έϊαβ βαορθοάς 

ΑνΙΟΕΤΟΡ. 

Ἰηύογοςῦ απ δοῦν ἴῃ ὑμ6 ΟμτῖδΙαπ πγοσ]ᾳ7. 

Απά ποὺ Τνοπιθ ὮΏθοοπηθες {0Υ πο πιοπιεηῦ Πο ορηίτο οὗ 

Ῥυτίης Όπῖφ ερἰςοοραίο 

Ἡοσαβίρρας, γ]διῖπσ πο πιθίτορο]15 {οΓ ἴλθ ῬἩγροβο ος αδοεγύαϊηῖησ 

1 5.66 8Ροτθ, Ῥ. 210, ποῖθ 1. 
3 Ἐπα]ᾶ, ἄεδεᾖ. ὧαςδ Κ΄. 1. ὙΠ. Ῥ. 321 

βα. Όπ {πο οἴμετ Ἠαπᾶ 566 ὔΖε]]ετ 
Ῥμῖϊοβ. ἄαγ ἀτγίεσ]ιεπι 111. 1. Ῥ. όοι ηοίθ, 
δα ΒᾶἨΡοΥ 1η {ῃθ σι αϊδο θα Ζοὶ δον {ἢ 
(1867) Ῥ. 29 5ᾳ. Τὸ Ἠ88 τεοεη{Ιγ Ῥεεη 
οαϊοα Ὦγ «πάσπιαϊβίατ, Φεσίΐ Βοπίοθῃ- 
ἐς, 1873. 

δ ΊτοὮ, ἴῃ Ἐπβερ. Η. Ε. Υ. 24. 

4 Ίτεη. 11. 2. 2. Αὐ Ἰθαςῦ Ίτοπερας 
ΥΠΘΗ{ΙΟΗΦ ΗΙΠ} 81οπθ 5 ὃ Πηατίστ. Τιαῦθτ 
βγοτίθΒ ΘΟ ΟῚ 119 ϱ]οτγ οὗ πιατίγτᾶοπα 
ΟἿ ΟΥ̓ΠΘΥΒ 8,150. 

5 ποια, 14, 2. 5: 
6 5368 9Όοτε, Ρ. τό8, ποῦθ 9, πηετο {89 

Ῥ855αρο 15 αποίἰεά. 

7. 8369 ὙΓεςίοοίῦ ζαποπ Ρ. 191, ο. 4. 



ΤΗΕ ΟΠΒΙΡΡΗΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

απά τεοογάϊης ὑμ6 ἀοούτῖπος οἱ πο Ὥοπιαπ ΟΠιτο]ι, 15 υγε]οοπιθᾶ ὮΥ ὑπ 

ΡΙ5µοΡ’. Αὐουὺ πο 6απιθ πιο 4150 αποίμθγ πιοτθ ΠΠ]αδίτίοις νΙςΙὔοΥ, 

Ῥο]γοατρ ὑπ νεπεταβρ]ο Ῥϊδ]ορ οὗ Ῥπιστηα, αγΤΊΥ68 ἴῃ Ὦοπιθ ο οοη{6Υ 

ὙΠ ο Ἰεαά οἱ ὑπὸ Έοπιαν ΟἩπτο] οἨ ἴμο Ῥαφολα] ἀἱεραῦοῦ απά 

έμοτο {α]]5 ἴθ σι απᾶἆ ἄαεποιηοθβ ἴπο Ποετεῦιο Ἀ[ατοῖοτ ὃ, Τ]εςο {αοῦ5 

223 

19 αὐαῦοά οι ΟοΟΏὕΕΠΙΡΟΤαΙΥ αιὐ]οτίγ. ΟΕ ΒΟΤΕΕ αἱδο, ὑπ ποχὺ ἵη βΒοΐοχ, 

ΒΙΙΟΟΘΒΡΙΟΠἨ, ἃ ΟΟΠὕΕΠΙΡΟΤΑΣΥ τθοοτά 15 Ῥτοδοτνοί. Τϊοηγρίας οὐ Οοτίπ{Ἡ, 

Ὑπϊδίης {ο ὑμ6 Ἠοπιαηβ, Ργαΐδο5 ἴμο πεα] οἱ ἐ]αῖν Ῥϊ]ορ, πν]ο ἴῃ 118 

{αϊμοατΙγ οαχθ {ος ο 5αΠετίπσ Ῥοος απά {ου ἴ]ο Ῥγϊδοποις νγοτκ]ησ 

η πο πιηος Ἠαά ππαϊἰηζαΙπεά απά οχθεπάεά πο Πογοαϊίατγ {απιο οὗ 

Ἡϊς5 οἸατο]ι {ον σθα] η αἱ] οἰαγιίαρ]ο αηά σοοᾷ ποτ]. 

ΤΗΡΕΌΒ, πο 5ποοθοάς Βοΐῦθτ, γα Ἠαγο ἐ]ιο οαγ]1ο5ῦ γοοογάθᾶ Ιηβίαποθ ἢ 

Ύγπεην Ἡεσερίιρραβ ραϊά Ἠ]5 νἰβ]ῦ ὅο ἴ]ο πιθίτο- οὗ δὴ αγομάθασοη. 

Ῥο]ΐ5, Ἡο {ουιπᾶᾷ Ἐ]οαίμαγας πὐαπάϊης ἴῃ ἐΠ15 τε]αίίοη ἐο {ο Ῥϊδ[ορ 

Απιοεας, απά 566ΠΙ8 {ο Ίαγο πιαάθ Η15 αοφπαϊπίαπορ γγ]]]6 δούϊηρ ἴῃ 

ὑΠ15 οαραοΙ(γ’. Ελἰειίπεγας Ίούενετ γγαδ ἃ «οΠΏὔΕΠΙΡΟΤαΣΥ, ποῦ οη]γ οὗ 

Ἡοροβίρρα», Ῥαῦ αἶδο οἱ ὑπ συθαῦ πτῖθοτς Ίγεποις απά Τουήα]]ία ὅ, 

ὙΠῸ βρεα]ς οἳ ἴ]μο ερῖδοοραἰ 5ποοεςδίοη ἴῃ ἴπο οἩιτο]θς σοποτα]]γ, απά 

ἵη Ἐοπ]θ ορρεοϊα]]σ, α5 ὑπ6 Ῥεςδῦ 5α{εσαατᾶ {ου πο ἐγαπβιηϊςβῖοη οἱ ἐ]ο 

απ ὙΠοτο, ἐπ βποοθββογ οἱ ΥἹοίου, 

Ἐ]εαίμετας, ἃ πει ετα Ῥεαίπς. «ΑρρατοπίΙσ ὑπ Πνεῦ Τιαύϊῃ ρτε]αίθ 

ΥΠΟ πο] ιο πιοτορο[ίαη 566 οἵ Τατ ΟΙτιβοηάοπαδ, ἢ 6 γγας ΤΙΟΥΘ- 

ἔαθ {10 {τοπ αροβῦο]ο πιθρ]. 

Οὐ {ο Πτεῦ Ἡοπιαη Ὦί5Πορ ΗΟ 15 Χπουπ ο Ἠανο Ἰαά Ιππιαίο 

1 Ἡεροςδίρ)ρ. ἴῃ Ἠπςδεῦ. Η. Ε. ἵν. 22. 
3 Ίτου. ἴῃ Ἐπςεῦρ. Η. ΕἸ. ν. 24. 
5 Ίτθι. 1. 9. 4: οοταρ. 11]. 4. 4. 
4 Τη Ἐπςεῦ. Η. Ε΄. ἵν. 23. 
ὅ Τη Ἐπςερ. Η. Εἰ. ἵν. 22 μέχρις Ανι- 

κήτου οὗ διάκονος ἣν ̓ Ελεύθερος. 
6 Ἠο 15 πιεηοπεᾶ ὈΥ Ίτεηπααβ 11], 3. 

3 νῦν δωδεκάτῳ τόπῳ τὸν τῆς ἐπισκοπῆς 
ἀπὸ τῶν ἀποστόλων κατέχει κλῆρον ᾿Ελεύ- 
θερος, απᾶ Ὦγ Τετία]]]αη, ῬΥΩΒΟΥ. 30 
“ΒΡῈ ορίδοοραία Ἐ]επίποτί ῬοποςΙοίί. 

Ἰ Ίποη. 11]. 3. 2, Τετύα]]. ἆε Ῥγώδογ. 
33, 36, αἄυ. Ματο. ἵν. 5. 

8 ΑΙ] {ο ρτοᾶθοθΒβΒοσς οὗ Ὑἱοΐος Ῥθδας 
ἄτοεε]ς ΏαΠΙΘΒ ΜΙ πο οχοθρ{ΙοἩΏ, Ο16- 
ΥΩΘΏΡ απᾶ ΡΒ; απᾶ 66η {μθβο αρρθατ 
ποὺ {ο Ἠατο Ῥεεπ ΤιαΙη. Οἰεπιοπό 
υτ]{θΒ 1η (τθε]ς, απᾶ 5 βἴγ]ο 15 π]ιο]ΙΥ 

πη]1]ο ναί ταϊσῃῦ Ῥο εχροοἰθᾷ {Γοτη ἃ 
ἨἩοπιβὴῃ. Ἐσοτπιαβ, {119 Ὀτοίποτ οὗ ΡίΠΒ, 

πηοῦ ΟΠΙΥ 6ΙΠΡΙΟΣΒ {19 (τθε]ς ]ησααρο 

ἴῃ πτῖηᾳ, αὐ Ῥθαχς ἃ ἄτοε]ς παΊηο 8180. 
Τὸ 16 σου οῬβοτγίηρ 8150 ἐ]ιας Τοτίτ]- 
Ἠαπ (46 Ῥγώδογ. 39), Βρθακίηρ οὗ ἐμ 
ερίβδοοραίθ οὗ Ἐ]ειίμποτας, ἀοείσπαῖος 
{86 οἨατοἨ οὗ [86 πιείτορο]ϊβ πού «6ο- 
ο]εδία Ῥοπιαπα,) Ῥαῦ “οοο]οδία Ῥοπια- 
ηθηςίβ,᾽ 1.6. ποῦ {Π6 ΟΠπτο] οἱ Ἐοππο, 
Ῥαῦ {πο ΟΠ τοι ἐπ Ἐοπιθ. Τ19 ἑταή- 
ΒΙ01οη 1ΤοΠ1 α ἄτοε]ς {ο ἃ Ταξί ΟΠατο]ι 
Ὑγϑ οἳ οοιχ5θ ρταᾶια]; Ῥηΐ, 1 ἃ ἀεβ- 
πηϊίθ 6ροςἩ πααξδύ Ὦο παπηεᾶ, ο ερίβοο- 
Ραΐθ οὗ Ὑἱοίογ 66τνο5 Ῥοΐίοι {Παπ ΑΏΥ 
οἴμετ. Τ1ο πο Ιπιπιθᾷϊαΐίθ 6ΠΟΟΘΕΡΟΤ5 
οὗ Ὑϊοίοχ, ΖερΏηγτίητβ (292---219) απᾶ 
Οα]Η βία (219---2323), Ώθαχ ἄἀτθε]ς η8ΙΗΘΒ, 
απᾶ 16 τηαγ Ὦο Ἰπ[ογτεᾶ ἴτοπι ἴμθ 80- 
οοππύ ἵπ Ἠαρρο]γίαβ {λαῦ {1ογ ποτο 
ἄτοοκα; Ὀαὺ ἔσομαι {815 {παρ {οτγατᾶ 
ἴλθ ἨοπιαἨ Ἠἱ5ΗΟΡΒ, τ] βοβτοθΙγ 8 
οχοθρ{ΙοἩ, 5661} {ο Ἰατο Ὀθ6ῃ Τιβ1ηβ. 

Α.Ρ. 68. 

Ίη ἘΙΕΟ- Ἐ]οι{]ο- 
5, 

Αὐτὸν 177: 

Δ.Ρ. 180. 



ΤῊΝ ΟΗΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ.. 

γε]αθίοης γη] ὑπ6 Ἱπηροτιαὶ οοατό’, απᾶ πο Βτβῦ αἶδο πο αἀγαποεά 

ἴλοςβθ οἰαῖπι ἐο απῖτοιδα] ἀἆοπηπῖοη ΒΟ Ἠϊ5 5αοοθΣδοῦς πὶ Ἰαΐες ασες 

Ἠανο αἱνγασς οοπβςθοηϐ]γ απᾶά ο{νεη κιοσθδδῇα]]γ πιαϊηζαϊησα”, ΧΙ 

Ἠθατ, ὦτζος ΤΥ Δ ἢ βοογη{α11γ, ΄ὑπαῦ απ οᾷ]οῦ Ίας σοπο {οτῦἩ, 479 

απά ὑπαῦ ἃ Ῥοτοπιρίουγ δαἀϊοῦ ; ὑπ ομ]εί Ροπὔϐ, {ογβοοῦἩ, Τ πιεαη ἴμθ 

Ῥήδμορ οἱ Ἠἱ51ορς, ας ἱδεαοά Ἠϊ5 οοπιπιαπάς”. Αὐ ἴμο οπᾷ οἱ ο 

Πτβῦ οοπὕυτΥ ὑμ6 Ῥοπιαη Ολατο]ι πναδ 5παγοά Ὦγ Όλο παῖ]ά απὰ ρεαοεβα] 

οοιηςα]ς οἱ {86 Ρτοςογετ-Ώϊδπορ ΟἸοπιοπύ; Όλο οἶοβο οὗ ἴῑο 5εοοπᾶ 

υήζπαςςεὰ ιο δαὐοογαύϊο Ῥγούεηςίοης οὗ ὑμθ ΠαισΏῦγ Ῥορο ὙΠοίος, 

ἐμ6 Ργοῦοῦγρο οὗ ἃ Ἠ]άεργαπα ος απ 1ηποοεηῦ. 

ο. Τ19 Οµπτομες οὗ ΟΑὕΙ, ποτο οἱο5εί]γ οοππεοῦθά τ] ὺ ἢ πα ΡΥο- 

ῬαβΙγ ἀθεοεπάεά {νοπι ἐ]λο Οπτο]ες οὗ Αρία Μπογ. 15ο, ἴμο ερίδοο- 

ρα {οτπι οὗ σογεγηπιεπύ σου] Ῥτοβαβ]γ Ῥο οοεγνα] νηῦἩ ο {ουπάβ- 

6ἱοη οὗ Ολτϊρίατ Ὀτούλιοιποοάς ἴῃ 0115 σοα συ. Τὺ 15 ἔταθ πθ ἆο ποῦ 

πηθοῦ ὙΠ ΑΠΥ ΘΔ] ἨΙβΠορ ἔμαπ πο Ἱπιπιοά]αίθ Ῥγοάθοθβδος οὗ 

Ίτδησοας οὖ Ίγοη8, ἴμο ασεά Ἑούπίπας, οἱ πγηοςδο πατ{γτάοτη απ αοσοιιηῦ 

15 οἶνοι ἴῃ ἴμο Ἰεῦύου οὗ ὑπ6 (αἱοαη Ομαγομας’. Βαῦ {815 15 αἱ5ο ο 

Ώου ἀῑδίπεῦ Πςίοτίσα] ποῦῖοθ οὗ απγ Κῑπά το]αίίης {ο ΟλπὶςΙαπΙῦγ 

άκσι.. 

1η (πα. 

Ατπίσα. 1Ο. «ΑΣΕΕΙΟΑ αραῖη ἵαδ εγαησε]ζοᾶ {οπι Ένοπιθ δὖ α οοπιραΤᾶ- 

Ὠνο]γ Ἰαΐο ἀαΐθ. ΟΕ ἴπο Αῆοαπ ΟμαποἩ Ῥείοτθ {πο οἱοβθ οἱ ἴμο 

βοοοπά οθηίανΥ, θη ἃ Ποοά οἳ Ισ]ιῦ 15 βαάἆσοπ]γ ἑἩτονη προηἨ. 16 Ὦγ 

{πο πνήδίησς οὗ Τενύα]]αη, πγο ποὺ αὈδο]αία]γ πούµ]ησ. Ῥαὺ πο ποθά 

ποὺ ἁοαλὈῦ ἐλαῦ {115 ΤΠ. τεοργεδεηύ5 ὑπο ἐγαάΙβοης δα 5εηὔ]πιεηῖς ος 

5 οἩιατο], θη Ἠθ Ια75 5ίχοδς ΟἹ. ΘΡΙΒΟΟΡΘΟΥ͂ ἂ5 απ αγροδίο]ο Ιηςήϊζι- 

ΏἼοη απᾶά οὐ ἴμο ερὶβοοραίθ α5 πο ἀεροβδίζατγ οὗ Ῥιαχο ΟἨτιβδίαη 

ἀοοίῖπθ. 1 νο πιαγ Ἱπάσο Ὁγ ὑπ Ίαχσο πΙΠΙΡεΣ οἱ ργε]αύες α55οπι- 

Ῥιθά ἴῃ ἴπο ΑΠΊσαπ οοιποῖ]5 οὗ α Ιαΐῦε; ΡοπογαῦίοὮ, 16 ποι]ᾶ αρρεας 

ύμαῦ ἴ]ο εχεηδίοη οὗ πο ερὶ5οοραῦε γγαδ {αγ ΤΟΥ ταρῖά Ίεγο ]ατι 1 

πηοςῦ ραχίς οὗ ΟἨγ]ρεπάοπα”, 

1 Ἠιρρο[. Ἠσγ. ΙΧ. 12, ὉΡ. 287, 288. 
3 566 {πο αοοοππί οἱ 15 αξθιᾶς 1π 

ἴπο Ῥαβο[μα] οοπίτοτοαΙςΣ, Ἠ15ες. Η. 1. 
Υ. 24. 

ὃ ΠΟΥ 1]. ἄᾳ Ῥιᾶίο. τ. πο Ῥί5Πορ 
Ἠετο πιθπ{]οπεᾶ σΙ]] 06 εἶῆποτ Ὑϊοῦου ΟΥ 
Ζερηγτίπἁδ; απᾶ {Π6 ρ8β5αΡθ ΡῬοϊηίβ ἴο 

πο αδεαπιρ{οη οὗ εχκἰταοχᾷίπατγ {1165 
Ὅγ 88 Ώοπιαη Ώί5ἨοΡρς αδοτί {18 πῃο. 
66 8150 ΟΥρτίαη ἴῃ ἴῃο ορεηίησ οἱ ἴ]θ 
Οοποῖϊ,. ζ6ανίλ. Ῥ. 158 (θα. Ἐε]]) «πεφαθ 

αεί νιν συχναὶ ἄωρα 

οπΊτη ααϊβαπδτη ΠοβἴΤΠΤΑ ΘΡΙΞΟΟΡΊΤΩ 856 
αρίβοοΡογαπη οομδυ αι οἶς.,) ἀοιρί]εςς 
ἴῃ αἱ]αβίοη {ο ἴπθ αὔποδαπΠο0θ οἳ {88 
Ὦοπιαη ρτο]αίος, 

4 Τ]ι9 Ερί5ί]6 οὗ {πο σι Ποϑ ΟΏατολθβ 
1η Ἐπδερ. ΗΠ. Ε. ν. 1. 

ὅ Αὐ {86 Αἰτίοαμ οοπποῖ] οοπτο]κοᾶ 
Ῥγ ΟΥρτῖθη αθοπῦ 5ο 7εασ5 Ἰαΐ6τ, [89 
ορίηῖοης οἳ 88 ΤΙΩΠΥ α5 87 Ώἱ5ἨοΡΒ 816 
χοοοτᾶθᾶ ; απᾶ α]]αδίοη 15 πηβᾷθ ἵπ 9Π6 
οἳ 115 Ιείζοις (Ερῖβὲ. 59) ἴο ἃ οοπποῖ]. 



ΤΠΕ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ. 

11. 

Ῥαβ]γ {οαπάθά ἴῃ αροδίο]ῖο ᾖππεδ', ΝΟΥ 15 έλετο αΠΥ Τ6βΡΟΠ το ἁοιαρό 

πο ὑγαάΙθΙοη ΥΙοἩ οοπηθοῦς 16 νο] {Π6 πατηθ οὗ δύ Ματ]ς, {λοαςῃΏ ἴ]ιο 

δα που 168 {ΟΥ πο βἰαὐοπιοηῦ αἲθ οοπιραταΔινε]γ τοῦ, Νενετύμο- 

1655 οὗ 18. δατ]γ Ιβίοτγ νο Ἰανο πο αιαἰλεηθίο τθοοτά. ἨἙπαδερίας 

Ἱηάροά ϱ1Υο5 ἃ Η5ύ οὔ Ρί5ΙοΡΒ Ῥοσϊηηίης γη δύ Ματίς, νο] Ίστα, ἃ9 

ἴῃ Όῃθ 0.59 οἳ ὑῃη6 ΈνοπιαἨ 566, 15 αοοοπηραπΙθᾷ Ὦγ ἀαἲορ”; Ῥαῦ ἔτοπα 

ν]ιαξ 5οατοθ Π6 ἀετ]νεά 115 Ιπ{ογπιβίΙοη, 16 ππ]πογη. ΤΠ Βινς οοἹ- 

ὕΘΠΙΡοΤαΣΥ πούϊοθ οὗ οματοι ο/ῆορι ἴῃ ΑΙεχαπάτία 15 {οαπά ἴῃ α 

Ἠδαίπεη τ συ. 

αητς, ὕμτι5 ἀοδοτῖρες ιο βύαθθ οἱὨ υϑ]]! ρου 1 {Π|15 οΙγ: “1 Ἰανο Ῥθοοπιθ 

Ῥοτ{θοῦ]γ ἑαπηῖ]ίαν σι Ἐισγρί, ν/]οὮ γοι Ῥταϊβεᾶ {ο τηὴθ ; 10 15 ἤοΚ]6, 

αποθτίαΙη, Ῥ]ογη αροπῦ ὮΥ εγετγ ριδί οἑταπ]οιΣ, Τ]ο5ο ὙΠΟ πογβΙΙρ 

Φοταρῖ5 ατο ΟἨτ]βᾷαπς, απά ἴποβοθ απο ἀενοίεά ἴο Βεταρί ο οα]] 

Ώπεπιβε]νας Ὀϊσ]ιορς οὗ ΟἨπ]50. Τηογο 15 πο τα] ο{ ἃ βγηασοσαο {]οτο, 

Πο Βαπιοτίζαη, πο ΟἨπ]β απ Ῥτεδργίος, Ὅ]ιο 15 ποῦ 4η αβἰπο]οσοτ, 8, 

βοούμδαγος, α απαοῖ. ΤῊΘ ΡαΐτιατοἩ ἨΙπιδε]{ πγ]εηπθγνθγ Ίιο 9οπΠ165 {ο 

Ἐσγρῦ 15 οοπιρε]]οά Ὦγ 5οπ1θ ὕο ὙΟΥΒὮΙΡ Βογαρῖς, ὮΥ οὔμεις {ο πγοτδΗῖρ 

Οτιςυὐ.) 

Ἠο]ᾶ Ῥεΐοτο Ἠϊ5 πας, θη 0ο Ρί5ΊοΡΒ 
αδεεπιρ]εᾶ. Έοτ ἃ 1ἰδὺ οἳ {86 Ατίσοβη 
ῬίβΠορτίοβ αὖ {815 πιο 8606 Μίπίαυ 
Σγπιογᾶ. Εσει. Αγία. Ῥ. 31 Βα. Τ319 
6ΠΟΥΠΙΟΊ6 ηἱΤΩΡΕΣ οἳ ΑΓγίοαη ῬΙ5ΠοΡΕ ἃ 
{ου οεηίατῖθς Ἰδοὺ που] β6οπα {πογες]- 
ῶ]6, ππετο 16 ποὺ τεροτίθᾶ οὐ {πο Ῥοεύ 
ααἰποτϊσ. Ῥαρίι (Ορίαῦ. Μεν. Ρ. 1σ) 
οοαη{ϐ αρ 85 ΠΙΕΠΥ 88 60ο Α{γί6ΒηΏ 5965: 
ΟΟΠΙΡΔΥΘ 8150 {πο Νοὐὑϊ ἴῃ Ἠαἰπατί 8 
Ὑιοίον Ὑπεηπδίϐβ Ῥ. ττ7 54., σι {πο 
ηοίθς Ὁ. 215 5848. 1656 Ια5ῦ τα[6Γ6ΏΟΘΒ 
1 οπο {ο ἀἱρροῃ, ο. χχχυ απᾶ ο. ΧΙ], 

1 Τηάερεπάᾶαη{]γ οὗ {1ο ἰταάΙβοη 16- 
Ἰαΐης {ο 50 Ματ]ς, {815 πιαΥ "6 ἱη{εντοά 
ἔτοπα οσἰαπῦ οαποπῖσα] απᾶ πποαποπη]σα] 
ντ (ησς πγηΙοἩ 4Ώρθαχ {ο Ἠατο επηαπαἰεᾷ 
Ίτοτα Αοχαπάτία. Τηο Ἐρίδί]ο {ο {19 
ἨεΡτοαγβ, 6πεη 1 πο πΙαΥ ποῦ αβδοτῖρθ 

16 {ο {πο ]οαατηθᾶ Α]οχαπᾶτίαη ΑΡρο]]ος 
(Αοὐβ αν, 24), δὖ 1εαςῦ Ώθατς οὐνίοις 
ΙΠ8ΥΙΡ οὗ Α]οχαπάτίαπ οπ]πτθ,΄ Τ169 βο- 
οα]]εᾷ Ἐρ]ρί]ο οὗ Ῥατηαβας ασαίΏ, πΠ1ο] 
ΤηΑΥ Ἠαγνο ῬθεἩυ πει 8.85 θαχ]γ 85 119 
χοῖρη οἱ Ὑδβραξίαη απᾶ οαη Ἠατά]γ ἀαῖο 
1βΐ6τ ἢ Άσθττα, πππβύ Ῥο τοί[οττοᾷ {ο 
{χο ΑΙοχαπάτίαη βο]οο] οἱ {ποο]οσγ. 

ΡΗΠΙ.. 

Τὴ ὑμ15 Ιούζαν, πγΠΙοἩ ΑΘΘ6ΠΙ5 ῦο Ίαγο Ὄθου ση] ίθη ἴῃ ἐῑιθ 

3 Ἐπςοῦ. Η. Εἰ: Ἡ. ο, 11. 14, διε 
996 ΟΗπ{οπ)ς Ταφίί Ποπιαπί τι. Ὁ. 544. 

ὃ Ῥτοποτνεᾶ ἴῃ Τορίβοας Κι. δαΐιγπ. 
8. ΤῊΘ δου 8} ραἰτίατοὮ (το τοϑ θᾶ 
αὖ Τρετίαβ) 15 ἀοαρί]οβς ᾿ἐθηαθᾶ ; {ον 
10 ποα]ά 6 πο ΠατάβΗ{ρ {ο {πο ΟἨτίρίατ 
Ῥϊ6Πορ οὗ Αἰοχαπάτία {ο Ῥο ΄ οοπιρε]]θᾶ. 
{ο ποτβΏίρ ΟΠ τ δύ. Οὐμοτνίβο ἐπ 8η8- 
ΟὨΤΟΙΊβτη Ιπγο]γεᾶ 1Π 5αοἩ 8, {1016 που] 
αἶοηθ Ἠανο βαΐβοδα {ο οοπάθιηη ἴμο ]εί- 
ἴατ 5 Βρασίοιιβ. Ὑοί Βα]πιαβίας, Ο85α- 
Ῥομ, απᾶ {Π ο]ά6τ οοπιπηθη{α{οΥβ ϱ6η6- 
Υ8]ΙΥ, αστοο ἴῃ {Π6 βαρροβίίίοη ἐπα ἐ]ιθ 
Ῥίδμορ οἳ Α]οχαπᾶτία 15 βυγ "θα ραἰτίαχο]ι 
Ἠθτθ. ΤἨθ ΠΊΑΏΠΘΣ ἴῃ ΟῚ {1ο ἄοοι- 
πηρη{ 15 αἰαίεᾶᾷ Ὁσ Ὑορίβοαβ {ο Ἠατο 
Ῥθεη Ῥτοξεχναᾶ (" Ἠαάτιαπϊ ορἰρίο]απα ος 
Ἠρτῖς Ῥη]εσοπ/ῖβ ΠΡ υ δὶ εἶας ρτοδΙζαπη ἢ 
15 {αγοπταῦ]θ {ο 18 ϱεηἹΙπθηθΕβς; ΠΟΥ͂ 
ᾷοθς 89 πιοποη οὗ Στ. α5 {86 6τ- 
Ῥοτοτ5 «βοπ) 1 αποἰποτ Ῥατί οὗ 1ο 
Ιείίογ Ῥτεδοπῦ αΠΥ τος] οἩτοπο]ορῖοα] 
αἰ! πον. Ἠαάτίαη Ῥραίᾶ Ἠ]β τὶβῖῦ {ο 
Ἐρτρί ἵπ ἴπο δαύασηη οὗ 130, Ῥαέ {ῃ6 
Ιοί{ογ 15 ποῦ βἰαίεᾷ {ο Ἠατο ῬθσἨ ντ] θη 
ἴματθ, ΤἨ9 ἀἆαίθ οὗ ἴ]ο ἐμΙτᾶ οοηςτ]- 
ΒΕΪΡ οὗ ΟΣ ΔΉ 115 18 Δ.Ὀ. 134, ἃπᾶ {1θ 

15 

ΤΗΠΙΑ. 
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ΤῈ ΟΠαγο] οὗ ΑΠΕΣΑΝΡΗΙΑ, οἩ ὑπ6 οὔμεν Ἠαπά, γα Ῥγο- Αταχαν- 

Τ]ο 6ππρετος Ἠαάτίαη, πυπϊθίησ {ο ἴπο οοπβα] Βετνῖ- ἨΗαᾶτίαπ΄α 
1εἴζεν. 



ιν [Ὁ Οι πΠΠπ ΟΠΒΙΡΤΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

ΟΡ τ2ή, ἨαάτίαὮ ΒΠΟΥΒ ΤιΟΥΘ Κποπ]εάσο οὗ ο επΙδη εοοἰεςιαςίῖοα] 

Ῥομῦσ αν οὗ Ομτϊρίαπ: Ὀαῦ, αρρατεπ{Ιγ πσιὐμπουῦ Κπονίηςσ ὕμο οχαοῦ 

γα]αο οἱ ἔοτπις, 1θ 866Π15 ἴο ἀἰδθπισαίδῃ πο Ῥΐ]πορ απά ἐμ Ῥτεδργίος 

ἴῃ ἐπ ΟΠτϊςίαπ. οοπηπιπΏϊζγ’. Ἐτοπι ἴπο αθο οἵ Ἡαάτίαη ἴο ἴμο αρθ 

οὗ ΟἸοπιοπῦ πὸ ΟΟΠὕΘΠΙΡΟΓΑΙΥ ΟΥ ΏΘαΥΙΥ ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΙΔΥΥ͂ ποῖῦῖοθΏ αΓθ 

{οαπᾶ, Ῥοασχίπσ οἩ ὑπ σονοιηιηοηῦ οὗ πο Αἰοχαπάτίαη ΟματοἩ. Τ1θ 

ΟἸοιιθπ{οί Ίαησαασο οὗ ΟἸεπιοπὸ 15. βἱσπ]Ποαπῦ ; Ἡο β5Ρααίς5 βοπιούπηθς οἱ ὑπο 
ΑΙασα1- 
τι. ονάθις οἱ {Π| παπΙςίνγ, ἴλο Ῥγοςογίει5 απά ἆεποοπς”; βοπιθᾶτηος οἵ" 

το, ὑπ Ὀΐβμορθ, Ρηο5ῦγίεΓς, απά ἆθασοης', Τη 16 πγοπ]ά αρροας 

ἐμαῦ οὖοιπ 88 Ἰαΐθ α5 ὑπ6 οἶο5ο οὗ ὑμ6 βοοοπά ορηύατγ ἐπο Ῥίδμορ οὗ 

Α]οπαπάτία παν τοσατάσά ας ἀῑεμποῦ απᾶ γοῦ ποὺ αἰβυϊποῦ {γοπι ἴμθ 

ῥτοβυγίαιγ΄. 

{πὸ ᾖνοῖ, στ ΐο 111 μῶν ὑο νο οοηβιάοτοά αὖ Ιεπσίῃ Ρτοβοπ{]γ, ὑλαῦ 

Απᾶ ἐλο Ιαπσαασο οὗ ΟἸεπιεπύ 15 {ατύμος Π]αβίγαῦεά Ὦγ 

αὖ Α]οχαπάτία ὑπ6 ῬίδΊορ πτας ποπηπαῦθᾷ απά αρραταη{]σ ογάσ]ποά ὮΥ 

{ο πο]νο Ῥτοβυσίοις οαὐ οἳ ἐλαί οὗηΏ πηραν”, Τ1θ ερίδοορα1. 

οῇ]οο ἴῃ ἐλῖς Οατοῖ ἁατῖπσ ὑμ6 5εοοπά ορηύιΥ ϱἱναοβ πο Ῥγοδαςσο οὗ 

ἴ]ιο πγοτ]ά-νγιάο ἹπβοποςῬ ἴο πγμΙοῖ απάεν ὑπ6 Ῥτοπάθυ ηαπιθ οἳ ραΐτ]- 

αγο]ιαίο 1 Ίνας ἀοβθιπεά ἴῃ ]αΐογ ασαο5 ἴο αὐίαῖπ. Το Α]οχαπάτίαη 

φιιοσρβδῖοη, η νο] ΒΙΒΟΟΥΥ 15 ΠὔΠοτίο τηοϑὺ Ἰπήύοτερύες, 15. ποὺ {89 

Βα οθβϑίοι οὗ ἴλμο Ῥΐδμορς Ὀαὺ οὗ ὑμ6 μϑϑαβ οἵ ὑμ6 οαὐθοῃϑύϊοαὶ βο]οο]. 

ϑοοοπηὺ οἵ ϑ'ραγίϊδητιϑ (7767. 3) ΘΘΒΠΥ͂ 
αἀταϊζς οἳ {π6 δἀορύϊοῃ οἱ Ὑετας Ῥοίοτθ 

ΥηΘαΠ ἀἱαοτοιῦ ο/ῇοθςδ, ΒΘ εροαξῖης 
οὗ ο ῬίβΊπορ απᾶ {9 Ῥτεββγίοατ, 

ΟΥ ἄπτιπσ {1Π15 Υοατ, {ποιςδὶ ΟµπίοἩ 
(1α8ὲ. Ίνοπι. τ. Ῥ. 124) Ῥ]αςςς 16 85 Ιαΐθ 
85 Α.Ὀ. 135. (περοτονία5 (Καΐεετ Ηα- 
ἀνίαπρ. 71) 5ασσθβίβ ἴ]ιαῦ ατα τηθατη ἢ 
ΤηΔΥ Ὠατο 66 δα θᾶ Ὦγ Ῥη]εροή οἱ Ὦγ 
ΒοΏ1θ ΟἿΘ 6ἶδο. ΤῈ6 Ρτοπιίποηοθ οὗ {Π9 
ΟΠ τἰδυϊθηβ ἢ {151 θυ 15οὐ ςατρτῖρῖης, 

ὙΓΠΘῺ πο ΤΘΙΏΘΙΉΘΥ ΠΟῪ Ἠαάτίαη ᾿ηὐθΥ- 
οβ{αᾶ Ἠπηςα]{ 1Π ἐποὶν θη οὐβ ΟἨ αποὔΠοατ 
οοσ8βίοη (εὐ ΑἴΠεπβ). ΤΠΗΙ5 ἀοσππιεπό 
15 οοης]ᾷετοᾶ σοηπ]πθ Ὦγ 5.160}. ορροβῖ{θ 
δα μου 165 α5 Τ{Π]οιποηῦ (Η 186. 468 Επορ. 
11. Ὁ. 265) απᾶ ἀτεροτοσίπβ (]. ο. Ῥ. 41), 
απᾶ τῶν 6 δοοορ θα π(ποπῦ Πδβιία{ἶοἩ. 

1 Αὐ {Π15 ὑϊτη8 ὑπ᾽ 6 αρβρθατς {ο Ἠατθ 
Ῥθυη ΟἸΪΥ οπθ ὈΙΒΠΟΡ ἵπ Ἡστρῦ (560 
Ῥε]οῦγ, ῥ.232). Βαὺ Ἠαάτίατη, π]ο που] 
Ώατο Ἠθατᾶ οὗ ΠάΠΙΘΤΟΙΞ ῬίβΠορΒ 6156- 
πηθτθ, απᾶ ροτ]αρς ]αᾶ πο τετγ ῬΥΘΟΙΒΘ 
ἀποπ]εᾶσο οὗ ὑπ Ἠρστρίαιυ ΟΠπτο!, 
ταϊσηῦ ποα]] Ιπάπ]σο ἴῃ {115 τ]οἰοτίσα] 
Πουτίβῃ. Αὐ 411 οτοηπί5 Ἡο Β6εΠ15 ἴο 

3 δέγοην. ΥΠ. 1 (ρ. 82ο, Ῥοί{ετ) ὁμοίως 
δὲ καὶ κατὰ τὴν ἐκκλησίαν, τὴν μὲν βελ- 
τιωτικὴν οἱ πρεσβύτεροι σώζουσιν εἰκόνα, 
τὴν ὑπηρετικὴν δὲ οἱ διάκονοι. 

ὃ Φίγοπι. Ὑἷ. 13 (0. 793) αἱ ἐνταῦθα 
κατὰ τὴν ἐκκλησίαν προκοπαί, ἐπισκόπων, 
πρεσβυτέρων, διακόνων, μιμήματα οἶμαι 
ἀγγελικῆς δόξης, ΦίΤοπι. 111. 12 (Ρ. 552), 
Ταᾶ. ΠΠ. 12 (866 1ηθ πεχῦ ποίθ): 566 
Καγο)5 Οἰοπιοπί ο) 4ἰεπαπαγία Ὁ. 463 5α. 

4 Ὑεί ἴῃ οηθ Ῥ8β5α4Ρ8 ΠΘ, 11ο Ττοπαβ 
(666 αΏοτε). 98), Ῥείτασβ ΗΒ σποταηοσθ 
ἰλαῦ 1η ο ]αησπασο οἱ {π6 πει Τορία- 
1ηεη{ ὈΙΒΠΟΡ απά Ῥτεξρτίετ ατθ ΒΥΠΟ- 
ΏΨΙηΘ8; Ε9θ Ρώᾷ. "1. τ2 (Ρ. 390) μυρίαι 
δὲ ὅσαι ὑποθῆκαι εἰς πρόσωπα ἐκλεκτὰ 
διατείνουσαι ἐγγεγράφαται ταῖς βίβλοις 
ταῖς ἁγίαις, αἱ μὲν πρεσβυτέροις αἱ 
δὲ ἐπισκόποις αἱ δὲ διακόνοις, ἄλλαι 
χήραις κ.τ.λ. 

ὅ 960 Ῥε]ογ, Ὁ. 221. 



ΤῊΝ ΟΗΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ. 227. 

Πο Δπδύ Ῥίδμορ οἳ Αἰεχαπάντία, οἵ ποπ απΥ ἀῑδίιποῦ Ιποϊάσπί 15 

τοοοτάθά οἩη. ὑγαςύγνονὔἩγ ααὐΠοτ1ῦγ, γγαδ αἲ οοΠὕΘΠΙΡΟΓΑΣΥ οὗ Οτῖσοη. 

Τ]ο πούϊοθβ ἴμιβδ οο]]εοῦεᾷ Ῥτοβοπύ ἃ Ίαγσο Ῥοάγ οὗ ονἰἆθησο Τηΐστοηοθᾳ, 

ορια ]ΙςΗ]πσ ἐ]ο Γαοῦ οἳ ο οατΙ]γ απά οχίεηπεῖνο αὐορίῖοι οὔ δρὶ- Τηο ροπο- 

ΒΟΟΡΘΟΥ͂ ἴῃ. {ο ΟΠτῖρθίαπ μάγοι. Τὴ Ιπνορσαθίοη Ἰούγουον που] ών, 

ποὺ Ὦ6 οοπαρ]αίο, ππ]θβς αὐοηίῖοη Ὑγογθ οα]]οά {ο 5αοἩ Ιπα]γοοῦ ὑοβζῖ- Ρί5οορᾶσγ. 

ΠΙΟΠΥ αξ 15. Εαγπῖδηοά ὮΥ ο ἰαοῖῦ αβειτηρύίοης οὗ νους Ἠγίης 

ἑογγατάβ απἆ αὖ ἴλο οἶοδο οἵ ὑῃθ βοοοπά οεηὐατγ. Ἐρίδοοραογ ἶ5 50 

ΙΏβΘθραταβΙγ ΙΠίθιπγογοηυ σι ἢ 811 ο ἐγαάϊθοης απἆ Ῥε]]οί οἱ πιθη. 

Ἠ]κο Ίτοπαας δηα Τοτύα]]Πατ, ἰ]ιαῦ ἴΠογ Ῥείταγ πο Ἰπογ]οάσο οὗ ἃ 

πιο θη 10 πας πού. Ἀποαη ΤΤαηερΙς, ὑπ 6 εαγ]1ος οἳ ἐμαςθ, νο πνας 

ορτύαΙη]γ Ῥουη ἃ πα ΡτοβαβΙγ Ἠαά οϱτοὔΏ αρ Ῥοίοτο {Π6 πα]άζ]ο οἳ ο 

οθΏίΣΥ, 86ΘΠΙΑ ἴο Ὀ6 π]ο]σ Ἱσποταπύὸ {λαῦ ο ποτά Ὦί9Πορ Ἰαά 

ῥαβ5οἆ ἴοπι α Ίοψετ {ο α Ἠϊσιπες να]αο βἶπορ ὗμο αροδύο]ίο πιος”, 

ΝΟΥ 15 1ὖ Ἱπιρογτύαπύ οΠΙΥ ο ΟΏβδ6ίγο Πο Ῥοβίθῖνο {λοισι ἱπάϊτθοῦ 

ἴθδίπποηγ ὙΠΙοὮ που αβονά. ΤΠοαϊτ ἴ]οπορ βασσοβῦς α βίτοησ ηθσα- 

ὤνο ΡρτοβαπιρίοἨ, ἐλαίῦ νἩ]]οθ ονοΥΥ οὔΠετ ροϊηῦ οὗ ἀοοίτῖπο ΟΥ̓ Ῥγαςί]ορ | 

ας ΘΔΘΌΙΥ οαηγαβδεᾶ, ἴμο {ογπ οἵ ΟΠατοι σονοτηπιοηύ αἱοπο | 

ΒΟΑΤΟΘΙΥ οαπηθ ὉΠΟΥ͂ ἀἱδοιβδίοῃ, 

Ῥπαῦ ἴ]οβδο πούϊοθβ, Ὀοδιάος οδίαρ]δῃ]τπο ο σεηοταΙ ργονα]θηοθ οὗ ἀγαᾶπαΙ 

ερίδοοραογ, 4ἱ5ο ἔ]ιτοιν οοηςΙάςταβ]θ Πσ]νό οἩ 15 οτἰσῖη. Τ]ιογ Ἱπαῖ- ον. 
οαίο ὑλαῦ ἴπο πο]αοη βαρσοςίοἆ Ὦγ ο Ἠϊβύοιγ οὗ {π6 πνοτά «Ρς]Ιορ᾽ πω... 

απά 105 ἐταπβίργοπορ {γοπα Πο 1οπ6γ ὑο ιο Ἰϊσ]αν οἴῇοο 15 ἴ]ιο ἔγαο 

πο]αίῖοἩ, απά ὑΠαῦ {ο ορὶςοοραῦθ πας ογθαῦεᾷ οαῦ οἵ ἴ]ιο Ργοβδργίειγ. 

ΤΠογ βΠοπ ὑ]αῦ ]]β οτεαζῖοη Ὑγαβ ποῦ 50 ΠΙΙΟΓ απ Ιπο]αίαά δοῦ ἃ5 8 

Ῥτοσταββιγο ἀεγε]ορπιεηῦ, ποῦ αἀναποῖησ 6Υ6ΥγΥηοτθ αὖ αΏ ΙΙΠΙ{ΟΓΠΙ 

ταῦο Ὀὰὺ οχηΙρΙθηςσ αὖ οΏθ απά ἴμο βαπιθ πιο ἀἰοτοπύ βἴασος οὗ 

στον ἴῃ ἀἱβετοπῦ οἨιτοΏοβ. 

ἴπ]ς ἀεγο]ορπιθηῦ ας αίζοοίοά αὖ 811 Ὦγ παίῖοπα] ὕοπιρεν απά «Ἠαγαο- 

Τ]ιογ 66οτα ο ΠΙπῦ 4180 ἐ]αί, 50 {ασ αδ 

ἐετίβίῖος, 10 πας ΒΙΟΎΤΟΥ λογο μο Ῥτεναί]πσ ΙΠῄΘΠΟΘΒ πγθγο ἨΠΙΟΥΟ 

Ῥιχε]σ ἄτοοῖς, α5 αὖ ΟοτΙπ{Ώ απἆ ἘΠΠρρϊῖ απἆ Ὥοππθ, απἆ πἹογο χαρὰ 

νηθτο 8. ογ]εηία]. βρΙτ]ῦ ργεάοπαΙπαίθᾶ, αξ αὖ « ογαβα]οπι απἆ ΑπϊοσΙι 

1 Τη {15 αἸοίοὮ οὗ {πο δρ᾽βοοραΐθ ἴῃ 
{86 ἀΙΠετοπ{ οἨαΤοΠΘΡΒΙ Πανοποιζποιρηῦ 
16 ηΘΟΘΒΡΑΣΥ ο ΟΔΥΥΥ 089 1155 Ἰαΐον δ 
[16 βοοοπά οεπίατγ. ΝΟΥ (οχοορῦ ἵπ 8 
ΥΕΙΥ 16ύ’ 08.565) Ἠ88 ΠΥ {6βΗΠΙοἩΥ Ῥθυπ 
ποοαρί{αᾶ, 1 }1655 {πο πτ]{ου ἨΙΠηΡε]{ ἢοτι- 
χ]ε]οᾷ Ῥοΐοτο ἐπ οἼοβο οἳ {15 ορη{ατΥ. 
ΤΠ6 Αροβίο]ο Οοπβ(ποπς οσα] αάᾶ 

βοτογα] παπιθς {ο {πο 1150; Ὀαὺ ἐ]ῖς5 οτ]- 

ἄσπερ 15 ποῦ ἰταβυποτίμγ, ἔποιρη 1π 
ΥΠΑΏΥ 608565 ἴ]ο βἰπίοπιοπίς ἀοαλρί]οβς 
τοβίθᾷ οη ΒΟΠ1Θ {τα δίοπα] ῬαςῖΒ, 

3 Βοο 8ΡοΥο, Ῥ. 08. ΤῊΘ 5810 15 ἔττιο 

οἱ ΟἸοπιοπί οὗ Αἰοχαπάτία: 566 Ῥ. 226, 
ηοίῖθ 4. 

15--.2 
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᾿ απά Ἐρμερδας. Α,ονο 81], που θβύθ 15} ὑ815 τοςυ]ύ οἶθατ]γ, ὑμαὺ Τρ 

 χηρθαγοι {0115 319 8οοη ἢγνϑὺ ἴῃ ποσο γθσίοΏβ πΠετθ πο Ἰαὐεςίῦ βαγν]ν- 

ἵησ ΑΡροβί]θ (πιοτο εβροοῖαΙΙγ δὺ 081) Ώχοά ἡλαῖτ αροᾶθ, απᾶά αὖ ἃ 

πιο θη 115 Ῥγονα]εησϐ οαηποῦ Ῥο ἀἱββοσῖαίθά ἔτοπι είν Ιπῄπεπο' 

ου ὑμὶν βαποί1οη. 

Οπ]σίπα] Τ]ιο οπἱρῖηα] τε]α]οη οἱ πο ΤῬίδΠορ ὕο ὑμ6 ρτοβργῦετ, π]]οἩ 18 

ΗΝ Σ Ἱηνοεςθίσαῦιοη τουθαΐθ, γα ποὺ {οτσούίση οτεη αἴξ. {886 Ίαρβο οὗ 

οίῇοθς ποὺ ορηὐατῖθ», ΤΠποιρ] βοῦ ονος ἴμο ῬτοβΏγίος, μἢ6 85 50} τϑσαγαθα 
Σοτρούίθῃ. 8 λος ἃ .. 

85 ἴῃ ΒΟΙΏΘ 56:86 οπθ οὗ λεπτα. Ίπεπατας Ιπάϊοαίος ἐπ Ῥοβδιίοη οἱ {πο 

ερὶςεοραῦθ γατγ οἰεατ]σ. Τὴ Ἠ]5 Ἰαησαασθ ἃ ργο5ΏὈγίος 15 πονογ ἀθεῖσ- 

παἰθᾶ ἃ ὈϊδΠορ, ψ 1116 οη Πο οἶμει Ἠαπά Ἡθ νετ {τεαπεηῖ]σ δρεαίςς 

Α Ῥεμορ οὗ ὦ Ῥίς]ορ α5 ἃ Ῥγθοδργίου. Τη οὔμπου ποτά, ὑμουρ [6 τΙούη’5 ἴμο 

τῶ ορῖροοραίο α5 ὦ ἀϊβυϊποῦ οἱὔοθ ἔγοπη ὑμ6 Ῥτοξογίοιγ, Ίο ἆἄοες ποῦ 
ἴετ ὈΥ 1τθ- τοσατά 16 85. ἃ ἀϊδυϊποῦ οτάςτ ἴῃ [ο 5816 56η86 1η ΒΟ ὑπΠ6 ἀϊδοο- 

ο ηαίο 15 ο, ἀῑδίιποῦ οτἀἆθν, ΊΤἨπας, ατσαῖπσ ασαϊηςῦ {16 Ἠετοῦῖον Ὦθ 8α7Α, 

«Ῥαῦ γΊεη ασαϊη πο αΏρεαΙ ασαϊηςὺ ἴμεπι ο ὑμαὺ ὑταςθίοη. πγἩΙοἩ 18 

ἀαγινοά {τοπ ὑπ6 ΑγΡοδίϊος, πγ]ο 15 Ῥτεβετνθά ἵπ {86 οπἩπιγοπας Ὦγ 

ΒΙοσθβδΙοης Οἱ ῥΥεςῦ/ί6ΥΒ, ἴΠογ Ῥίασθ ἴ]ιεπιδο]νθβ ἵπ ορροβίῖοηπ 0ο 10, 

ραγίησ ὑμαῦ ἴἨεγ, Ῥοϊπο πῖδες ποῦ οΏΙγ ἐΊνατπ Πο ῥγεεὐγέεγε Ῥαῦ ΘΥ6Ώ 

ἴμαη ὑπ6 Αγροςί]ε5, Ἠαγο ἀἰκοογογεά πο σεπαῖπο γα". Ὑοῦ 7δὺ 

Ῥε]ουν, δον ασαϊπ τηοηὐ]οηπῖησ ὑπ 6 αροβῦο]ο ὑγαάϊδοη, Ὦθ αάάς, “9 

απο 8016 ο επππιεταῦθ ὑμβοβθ Ἅ]ο πᾶν Ὄεεη αρροϊηιοά ΒΥ ἴμο 

ΑΡορί]ες Φΐ5λιορς ἴῃ ἴλο οατοῖε» απᾶ ὑΠ61} Βιιοοθββουβ ἆοπτ 9ο ος 

οὔΏ {ϊπι6 5" ; απᾶ 501} {ατύμοτ, αἴνετ βαγίης ἐἶιαῦ 10 γγοα]ά ἰαῖο πρ ἴοο 

πηπο]Ὦ βΡραοθ 1 Ἡθ Ὕ6το {ο ἰχασθ ιο Βαοοθβδίοη ἴῃ 811 ιο οἶιατοῖιες, 

Ἡα ἀθοῖατες ὑλαῦ ἢθ σ]] οοη/{οαπᾶ Ἠϊ5 ορροπεπίβ Ὦγ ἴπσ]τςσ οαύ πο 

αηοϊοηῦ απᾶ τοηοπηεᾶ ΟΠατοὮ οἳ Ἔοπιο Τουιπάεά ὮΥ ἴμο ΑΡροξί]ε8 

Ῥοῦεγ απᾶ Ῥατα] απᾶ νη]] ροῖϊηῦ οαὖ ὑπὸ ὑταάιδίοη Ἠαπᾶάθα ἄονππτπ ο Ἠ]5 

ΟΥ̓. ὤπιθ «Ὦγ Πο βποοθβδῖοη οὗ δίβλορβϑβ, οἴνου. ΥυἨ]οι Ἰθ σῖνες ὃ 15ύ 

{γοπι Τήπυβ ὑο Ἐ]οιίμεγας”, 9ο αδαῖΏ η Ὁμοῦ ρ8βεᾶσθ ο πτῖ{ες, 

«Ἔ]ετείοτο ορεάίεπορῬ οισ]ῦ ο Ῥο τεπάετεά ο πο ῥγεβΌγίογ ΠΟ αἴθ 

ἴῃ. πο οἩιτο]μος, ΨΠο ΊἸατο ἴμο βιοοθβδίοη {οπι ὑπ6 Αροβῦϊθς αξ πο 

Πᾶνα ΑἩούγΏ, Ὑ ο τιν ὑπ6 5αοοθαβῖοη οὗ Πο ὀρἰδοοραίο Ἠανο αἱδο 

γεοεϊνεᾷ 86 βᾳΥθ στασθ οὗ ἐγαῖῦῃ αοοοτάϊης "ο ὑπ6 Ῥ]θαδατο οἵ ἴλμθ 

Ἠαίμαν) ; αξθογ ΠΟ. Ἡθ πηθηΙοΏς ΦΟΠ1Θ «Πο αγθ Ῥο]ϊονοά Ὦγ ΤΩΔΗΥ͂ 

νο Ῥο ϱῥγεδῦγίετς, Ῥαὺ βοῦν ὑπθ οὗ Ἰα5ῦ5 απά δὺο οἸαῦοά σι Πο 

1 Τρ. 111 2. 2. 3ου ο σε. 
μοι. πρ ο 2, 2: 
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Ῥοπιρ οὗ ιο ομῖεί φοαί απᾶά Ῥιάς Ἠ5 τεαάστς βῆ ἴπεδο απἆ βοεῖς 

βο] α5 “ἰοσεί]λοι γγθ]ι πο ταη]ς οὗ ὑπ6 ῥγεκῦγέεγ/ Βῃου αγ 5ΡεθοἩ 

βουπά απά ὑπῆν οοπγεγβαίῖοη γοῖά οἱ οΠεποθ) αἀάϊπσ οἵ ἴιοςα 

Ἰαΐθτ, «ΒοἩ ῥγεβῦγίεγα ἴλο ΟἸατο]ι πατύατος απἆ τθα15, οοποβγηῖησ 

ἩΠοΠη αἱδο ὑπΠ6 Ῥτορ]εῦ βαϊθῃ, “1 πν] σἶνο ΠΥ τα]ειβ 1Π Ῥθαςσο απἆ 

ἐγ ὀἰελορα ἵηπ τἰσΙύθεοαβηοςς).. Τμαβ αἶδο πηγίδίησ {ο Ὑϊοος οὗ 

Ένοπ1θ ἵη {πο πη οὗ {π6 (α]]ΐσαη οπτομθς, Ἠθ 8475, «Τό πνας ποῦ 50 

οὔὈδογτεά 7 ὑπο ργοδβῦψέογβ Ῥείοτο Βοῦασ, Ὑγ]ο τα]εά {π6 ΟΠ τοι πο ἢ 

ἴποα πον σιϊἀᾳδί, πο πΊθαπ Απίοθύας απᾶ Ῥϊα5, Ἡγοῖπας απἆ Τε]ες- 

Ῥίιογας απά Χγρίις", 
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Απά {πμ6 βαπιθ ο5πηαίο οὗ {16 οὔοθ αΏΡεαΥ5 απᾶ Ο16- 
πηθηῦ οἳ 

1η ΟἸεπιεηύ οὗ Αἰοεχαπάτία: (ον, Ὑυλῖ]ο Ὦο 5ρθαἰ(5 «Ἰδαιγοτο οἱ [Π6 Ά]οκηη. 

ἴμγερ οβῖοςς ἴῃ ἴλο παπΙςῦτγ, πιοηἰ]οηίπσ παπι Ὦγ παπιθ, Ἡο 1π 9ης “18. 

Ῥᾶβρασο ριαῦς {ογφατά α ὑνγοίο]ά ἀϊνίδιοη, ὑπ6 Ῥγεςμγίους ν/]ιο5οθ ἀπίτ 

10 18 [ο ὀπιργουο, απᾶ {Π6 ἆθασοπβ ποπ ἀπίγ 16 15 {ο 66γυθ, ἴἶιθ 

Οατο]ό. ΤῈ {απούίοης οἱ ὑπ Ῥϊε]ορ απά ῬτοβὈγῦοτ ατο ἴλαβ τθ- 

ραγάθά α5 κα ρεαπ[Ια]]γ ο 6απιο ἴῃ Ἰῑπά, {λοισ]ι ἀνβογοπέ ἵπ ἆεστεο, 

Ὑγ8116 ὑπ6 {αποῦῖοης οὗ {π6 ἀἰαοοπαῦθο διὸ 5εραταῦο {ποπι Ῥοῦμ. Μοτθ 

ὕμαη ἃ οοπύατΥ απά ο Πα] Ἰαΐετ, ὑμ15 νίουγ 15 ραὺ {ουπατά σι ἐπ 

στοαοςῦ ἀῑδύϊπούπεβς Ὦγ ὑπ πιοςῦ Ἰεαγπεά απά πιοδύ Π]αςίίοις οὗ 

86 Τα {απίμποις. «Τπετο 15. οηθ οτάϊπαδίοη, τις ἴ]α ΟΟΠΗΠΙΘΗ:: ΠββΙΙΠΙΟΠ 2 7 

ἴαῦοι Ἠτ]ανγ, ΄ οὗ ἴ]ο ὈΙΒΠΟΡ απᾶ πο Ῥγεδργίος; {ου εἶ]εν 15 ἃ Ῥτϊθςῦ, 

Ραῦ {πο ὈΙΒΠΟΡ 15 ἢνβύ. Ένοτγ Ῥίδ]ορ 15 ἃ Ῥτοδυγίετ, Ῥαῦ ΘΥΘΙῪ ΡΥ6β- 

Ῥγίες 15 ποῦ α ῬίδΠορ: {ο Ἠο 15 ἨΏίδμορ ὙὯΟ 15 ἢγβὺ απιοησ ἐ]θ Ρτ65- 

οἳ Απηῃρτο. 
βΙα5ί6Υ, 

Ῥγίοα΄. ΤΠ Ίαησαασο οὗ δῦ ὦᾖετοπθ ἐο ἐπ βαπηο εΠεοῦ Ίας Ῥθεπ Ζοχοπιθ, 

αποὐθἀ αΏοτο". Το ἴλμο Ῥαββασες ποιο ρίτεηπ ΤηαΥ Ῥο αἀάεᾶ ιο {ο]- 

Ἰοψ]ησ: Ἔπιρδ Ίαβ Ῥουη Βαϊ {ο 5μον λαῦ πηΙ(Ἡ πο αποϊεηῦς Ῥγ65- 

Ῥγύβθυβ πθτο ὑμ6 βαπΏο ἃ5 ὈΙΒΠΟΡΒ: Ῥαῦ σταάια]]γ 811 ὑπ τεςροηβΙΡΙ]1{γ 

1 Ίτεη, εν» 26. 2, 3, 4, 5. 
3 Τη Ἐπβεῦ. Η. ΕἸ. ν. 24. ΤῊ οἴ ἢ 

ῬΊΔΟ65 Ιτεπατβ αρρατοη/{]γ τ1865 πρεσβύ- 
τεροι {ο ἀαεποίθ απ/{Ιᾳπ1{γ απᾶ ποῦ οῦῇσο, 
85 ἴῃ 86 Ἰείίογ {ο Ε]οτίππβ, Ἐπρδεῦ. 
Η. Ἡ. γ. 20 οἱ πρὸ ἡμών πρεσβύτεροι 
οἱ καὶ τοῖς ἀποστόλοις συμφοιτήσαντες 
(οοπαρ. 11. 22. 5); ἴῃ ψηπῖοἩ β6ηβο {1ο 
ποτά ο6οἩΤΡ 8150 ἴῃ Ῥαρῖας (Ἠπβερ. Π.Μ. 
11. 20: 866 6οπίεπιροταγή Πευϊεωυ, Αὐρ. 
1875, Ῥ. 379 54.); Ῥαῦ [Π6 Ῥαββαᾶροβ ᾳπο- 
ἐθᾶ ἴη {19 ἰοχὺ ατο ἀθοῖβῖτθο, ΠΟΥ 15 {Ἠθγθ 
ΑΏΥ ΙΘΒΒΟἨ (85 Ἠοί]ο ΒΡΊΠΙΘΒ, Ῥ. 414 
54.) πἩγ {πθ πβαρο οἳ Ίτοπῶτβ ϱλοτ]ά 

{μτοπσλοτ{ Ὦο απῖΐοττα ἴῃ {815 πια{{ετ. 
ὃ 566 ἴηθ Ῥαββαρο αποῦεᾷ 4Λοτε, ἢ. 

226, ηοῦθ 2. Βο0 8150 ἴῃ {86 αποοᾶοίο οὗ 
50 ᾖομτ (Θμΐς ἄϊυ. βαἴυ. 4.2, Ῥ. 9050) πθ 
χοιἆά τῷ καθεστῶτι προσβλέψας ἐπι- 
σκόπῳ, Ῥαῦ ΙπαπιρᾷΙα[ε]γ α[οτγαχᾶβ ὃ 
δὲ πρεσβύτερος ἀναλαβών κ.τ.λ., απᾶ 
ἴλοη αραῖη ἄγε δή, ἔφη, ὦ ἐπίσκοπε, 
οὗ {1θ ΡΑΠ1Θ Ῥ6σβοΏ. ΤΠα5 ο ἴοο, ΚΘ 
Ίτοηβαβ, τοσατᾶς ἴἨο ῬίβΠορ 885 8 ϱΡΙ0θ8- 
Ῥγίος, {ποαρ] ὑπ οοΠΥΘΙ5Θ ποπ]ᾶ πού 
ρο ἐσθ. 

4 Ατηρτοβῖαςό. ἡ χα ΤΙΠΙ, 111, χο. 
ὅ 960 Ρ. 98. 
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Γη πας ἀοίεγγθᾶ ὕο α 5ἰποίο Ῥοτεοπ, ὑμαῦ πο ἐμ]ο]κοῦ οἳ Μοτοβίες πηῖσηῦ 

’.ῶο τοοῦεᾶ ουαὖ. ΤΠετοίογο, 5 Ργοβργίει» πον ὑμαῦ Ὦγ ἐλ ομδίοπο οὗ ἐλθ 

απᾶ Ατι- 
Ρ6αβηθ. 

ΈΏ1βΠορς 
βἰτιεᾷ 

 ἸἩσθπι- 
ᾗ βο]τος {ε]- 
τς 10Υ/-ΡΥΘΒ- 

Ὦγίετρ. 

Τηο 
ῬίβΠο)ρ οὗ 
Α]οχαη- 
ἅτία ο]ο- 
66η απ 

Ουγον ΒΟΥ ατθ 5αρ]εοῦ ἕο Ἠἶπι πο 58.811] Ἰανο Ῥεοη 5εῦ ου6γ {ἱιθπ, 

580 οὐ ὈΙΒΠΟΡΒ αἱδο Ὀ6 απατο ἐ]αῦ Όλο 818 βαροθτῖίος ο Ῥτεδργίθτϐ 

ΠΊΟΥΘ οιυύτιᾳ {ο σιιδίοηο ἐΐαγυ ἐο απ! αούιαῖ ογάΐπαποο οὗ {ο Πογᾶ, εἴο. : 

Τιοῦ τι 566 ἰ]ετείοτο πγλαῦ βουὺ οἳ Ῥουβοῦη οασ]ῦ ἰο ο ογζάαϊηεά ΡΥ68- 

Ῥγίει ου ῬϊκΠορ’. 1η πο 88Π1ο Αρπ ἴοο Όλο στεαῦ Απασιαδηθ 

της {ο «9 ετοπιθ 5αΥ5, /ΑΙίποισῖ αεοοτάῖησ το {10165 οἳ Ἠοποαγ 

810} έλε ργαοίϊοο 077 ἐλο ϐ6Λιγο]ν ᾖιδ ποιο πιαᾶο σαἴνώ, ἴλο αρὶδοοραΐθ 

ἶς σγθαΐεΓ λατ ἴλο ῬυθθΌυ θυ, γεῦ ἵπ πιαπγ ἴΠῖησς Απασιςᾶπο 15 1685 

ἴμαη «οοπιθ”.. Το ἴἼθςο ἔδύμουβ ὑμ15 νίθιγ 5οοπιεά {ο Ῥ6 απ ορτίοας 

ἀοάποῦίοι. ἔγοπι πο ΙάσηῦΥ οἱ Πο ὕθγπιβ «Ῥϊδπορ) απά «Ῥτοδργίος᾽ 

ἴῃ 086 αροβθο]ο νυ Πο; που Ἰπάθεᾶ, πῆΠοη Παογ τούς, δα δασο 

επ{ϊτε]γ εὔαοθά ο οι]σίπα] οοπηεχίοη Ῥεύπεεη 086 ὕπνο οβΊοθ». Ἓνοι 

ἴῃ ιο Γοατίῃ δηα ΗΠ οεηύπτ]θς, μοι ο Ἱπάερεπάεηοςο απά Ῥοποαυ 

οὗ ἴμο ερὶςοοραῦο Ἠαά τεαο]ιαά 105 πιαχίποἍτη, 10 πας 5011] οαβίοπιατΥγ 

{ου ἃ ὈΙΒΒΟΡ ἴῃ πι άησ ο ἃ Ῥτθδργίεγ ἴο αἀάταονς Ἠϊπι 85 «{6]]οπ- 

Ῥτοδργίεγὂ, ἴ]ας Ῥοατῖης {εβίΙπιοηγ ὕο ἃ βαρβαη{ῖα] Ιάεπῦγ οἱ ογετ. 

ΝΟΥ ἆοος 16 αρρεατ ὑμαὺ 815 νίευγ πας 6υετ απιοςθ]οποά πη 1] ὑπ θγα 

οἳ ἴμο Ἠείογπιαοῦ. Τη ἴ]θ πγοδίετη ΟΠ ΤῸ} αὖ 811 ετοηῖς 1ὖ οαττ]εᾷ 

ὑπ βαποβοὮ οἳ ὑπ Ἰήσῃαςδύ εοο]εκδιαδύϊ]οαὶ ααἰ]λοτ]]εςδ απἆ γγαβ ΠΙΘΙΠ- 

ἴα]πθά εγαεη Ὦγ Ῥορες απᾶ οοπηοῖ]ς”, 

ΝΟΥ πας 1ὖ οπ]γ ἴῃ ἴῃο ζαπφμαφο οἵ ἴπο Ἰαΐε; ΟΠατοἩ ἴιαῦ πο 

ΙΠΘΠΙΟΙΥ οἱ 18 {αοῦ γα5 Ῥτεβειγεᾶ, ει ἴῃ ΠΟΥ Ῥταοῦίορ 1πᾷ]σα- 

ΌἼοηβ πηϊσ]ῦ ΠΟΥ απᾶ ἴἶετα Ὦο ἰτασεᾶ, νΠ]οῖ ροϊηζθά ο ἃ ὀϊπιο ἩγἼθη. 

ἴμο ὈϊβΠορ πγας 5011] οπΙγ ὑπ6 ομ]θί πἹεπηθας οἳ ἴπο Ρτεδργίειγ. ἜΤ]πο 

ϱ.δο οὗ 86 ΑἸοχαπάτίιαι ΟΠατοῖ, πΏΙο] Ώας αἰτεαάγ Ῥεετ πιεπ]οπαἆ 

οαβΠαΙ1Υ, ἄἆαδογνος ερεοῖα] πούϊοθ δύ «/εΓοπαθ, δου ἀεποαποίησ {86 

ααζαοΙῦγ οὗ οετῦαῖη ῬοθΓβοΏς Πο «ποι]ά ρῖνο ἴο ἆεασοτπςδ ἴΠο Ῥγεςθ- 

1 Οἱ ΤΊ}. 1. 6 (ΣΙ. Ῥ. 606). 
3 Ερίεῖ. σαχ. 33(11.Ρ. 292,64. Βεη.). 
ὃ 50 ἴον ἸπβδίαηποοῬ ΟσρτίαἩ, Ερίεύ. 14, 

φτ]ζθς “οοπιρτθβΏγετϊ πορί Ῥοπαΐας 
οὐ Ἠοτύππαίας᾽; απᾶ αἀάτορεῖης Ο0ΥΠ6- 
Ἠπβ ΤΙβΠοΡ οἳ Ὥοπιο (Πρ. 45) ὮΘ 
ΡΑΥΒ ΄οππι δα τηθ {αλα ἄθ {ο οὖ οοπ- 
Ῥτεββργίοτ]5 ἐθοῦτη οοπβιάςηῖρας βοτῖρία 
γοη]βεεη{. Οοπιρατο αἶξο ΕΡίδΐ. 44, 45, 
71, 76. Δασαβίπο π]ζος {ο 16γοπ1θ 1π 
[86 βαπ1θ {6Υ1ηΒ, δια πὶ {αοῦ {815 ΒΘΘΙΙΘ 
{ο Ἠατο Ῥεει {86 τεοοσπῖροᾷ ἔουτη οἱ δ- 

ἄταβρ. 566 {1ο Θιιώςύ. Τ εἰ. εἰ Νου. Τοϑδῖ. 
οἱ (η Απσαδπ. ΟΡ. ΠΠ. ἘΣ 2, Ὁ, 03) 
ἑΩταῖᾶ οβύ οπῖπι ερίδοοραβ πῖςϊ ΡτΙπαΙΒ 
Ῥτοξβργίοατ, Ώου ού ΒΙΠΊΤΗΠΒ βαοθτᾶοβ2 
Ῥοπῖᾳπο ποη αΠΐθγ (Πατ οοΏιΡΙΘΒΡΥί6- 
ΥΟ8 Ἠϊο τοσαῦ οὖ οοηβαοθτᾶοίθβ Ε1ΠΟΒ. 
Ναπωφπϊᾶ εἰ ταϊπ]Ιβίτοςβ οοπᾷΙ86ΟΠΟΒ ΕΠΟΒ 
ἀ1οῖῦ ερίβοοραβ»’, πηετο ἴπο ὙΙΟΥ 18 
ατσαῖης ασαϊηςί {ο 4ἴγοσαπς0θ οἳ ἴηπθ 
Ῥοιπαη ἆθαοοπβ. 66 40οτθ, Ρ. οὔ. 

4 996 πο ταίθγαποθς οο]εοιεᾶ Ὦτ 
18βεΙ6Υ 1. Ῥ. τος 54. 
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ἆθποο ΟΥ̓ΘῚ Ῥ ΘΒ γύουβ, ὑμαὺ 15 οὐϑὺ Ἠἱ5Πορς5, απἆ α]]θοσῖπσ βοτ]ρύιτα] ογραϊοᾶ Ὁτ 

Ῥτοοῖβ οἵ ὑπμ6 Ιάοπδῦγ οἵ ὑπ6 ὑτο, ρίῖνοβ ἴμο ΦὉ]οίηρ μοῦ ἵπ 11108- ο 
ὑχαδοη: “Αὐ ΑΙεχαπάτία, ἔτοπι ἹΜατ]ς ιο Ἰναπσε]Ιδῦ ἄονπ {ο ο 

ἄπιος οὗ ὑπ Ῥΐδ]ορς Ἠετασ]αβ (Α.Ρ. 233---249) απᾶ Τιοηγεῖας (Α.Ρ. 

249---265), ἴλο Ῥνθοδῦγίεις ανα ποπηιπαϊίεά αξ ῬϊδΠορ οηθ οΊιοβεη. 

οαὖ οἳ ὑμοῖν οι Ῥοάσ απἆ Ρ]ασθά ἴῃ ἃ Ἰσ]ετ σταᾶθ: ]αδῦ αξ 1 απ 

ΑΥΠΗΥ ΕΥΘ ὅο αρροϊηπῦ α σεηετα], ΟΥ̓ ἆθαοοΏΠβ Ὑ/6ΥΘ ο οἶοοδο {γοπι 

ὑμῖν οὐ Ῥοάὗ οἩἳθ ὙΠοπα Πα Ἰπαιν ο Ῥο ἀ]ισεπόὸ απά οα]] Πϊπι 

αχολάρασοπ’. ΤΠοας] ὑπὸ ἀῑτοοῦ βἰαῦεπιοηπῦ οἱ ὑμ15 [ιύμεν τοίοτς οη]γ 

ἵο ἴμο αρροϊχιέπιοπέ οἵ ἴπο ῬίδΠοΡρ, 5.111 16 πιαγ ο Ιπίεττεά ἐ]μαῦ ἴ]ιο 

{αποῦοη οὗὨ {116 Ρτεβογύθτς εκὐοπάεά αἱδο ὕο ὑπ σοπδεογαίἰοπ. Απά 

{815 π{ετεποθ 15 Ῥογπο ού Ὦγ οὐπει εγιάθπσοθ, “1η Ἠστρί) υτῖίθς 

4η. ο]άει οοπύθπιροτατΥ οὗ δῦ 2 6χοπ1θ, ἴΠο οοπιπιοηζαύοτ ἨΠατγ, 6 ἴ]ιθ 

Ῥτοδῦγίοις 568] (1.6, οτάβίη οὐ οοπ5οσγα{), 15 ὑπ ῬϊεΠορ Ὀ6 ποὺ Ῥχθ- 

βρη". ΤΗϊ5 ἩοποτεΓ Τρ τοίο οΠΙ7 {ο πο οτιπαίοη οἱ Ργο8- 

Ῥγίόαι», δια ποὺ {ο πο οοη5οοταίΙοη οἱ α ΏϊβΠορ. Βαῦ 6τεη ἴμο Ιαΐΐον 

1 κ«αρροτίθά Ὦγ ἀῑτεοῦ ογιάσποθ, πἨΙο] ἐλοασῃ οοπιραχαἰῖνεΙγ 1Ιαῦο 

ἄθδαογνας οοπβΙζθΓαθΙοη, 1Π8ΦΠΙΙΟΙ αξ 1ῦ οοπιθς {Γοπι 9ΟΠΏ6 ΥΠΟ πγαΡ ΠἨϊπι- 

Ἐαίγομίαβ, π'Πο Ἠε]ά πο ραἰτίατο]ια] ΤοςπιοηΥ 
οἱ Ἐπαΐγ- 
ομίας. 

561} ἃ Ραΐτίατο] οἱ Αἰοχαπάτία, 

566 {ΓοΠ1 Α.Ρ. 922 ἵο Α.Ὀ. 940, Ὑτιῦθς α5 {ο]]ονδ: ’΄ΤΠο Ἐναπσε[Ιεὺ 

ἹΜατ]ς αρροϊπύεά αἶοησ πνΙῦἩ ὑμ6 ραῦτίατοῖ Ἡαπαπῖας Όπνε]το Ρτοδργίετβ 

πο 5ῃουϊᾶ τοπιαῖη ὑγιῦμ ὑπ6 ῬαὐτΙατοἩ, ο ιο επ παῦ, θα ἴπο 

Ῥαΐϊτιαχο]ιαῦθ γγας γασαηῦ, ὉΠΟΥ͂ πα]σ]ῦ οἸιοοδθ οηθ οἱ ὑπ Όπγε]νο Ῥτεδ- 

Ὦῶγίαυς, οὉ πγ]ο5θ πο {86 τεπιαϊη]ης εἰενεη Ιαγίπς ὑπ6 1 Ἠαπάς ϱΠοι]ά 

Ῥ]65ς5 Ἰπι απά ογεαῖο Πϊπι Ῥαΐτίατομ. Πο γασαπῦ Ῥ]αοο ἴῃ {ιο ϱχ65- 

Ὀγθυγ νγας ἴμεη ο Ῥο Β]]οά ἀρ, ὑμαῦ ὑμ9 παπωΌαγ Όπγείνο παῖρ]ιῦ Ῥο 

οοηβζαηῦ”. “ΤῊ15 οπβύοπι,) αἀάβ ὑ815 ντ]ύθτ, ΄ἀῑά ποὺ οοε85δο {11} ιο 

πιο οἵ Αεχαπάου (Α.Ρ. 312---326), Ῥαϊτίατο] οἵ ΑΙεχαπάτια. Ίο 

Ἡούπογοτ {οτραά ἴ]αῦ ἨαποςίοτἩ ἴ]λο Ῥτοδργῦετβ α]οι]ά οτεαίο {Π6 

Ραΐτιαχοῖ, απᾶ ἆθοτοεᾶ ὑ]αῦ ο ο ἀθαῖῃ οἱ ὑπ ραΐτῖανομ ἴ]ιο Ῥίεηορς 

Τ6ΥΘΊΟΘΡ ἴῃ {1ο {οχύ ατο τοςϊς5οᾷ ΡΥ Α,τα- 1 Πρϊεὲ. οχ]νὶ αἆ Ἐναπφ. (1. Ῥ. 1982). 
Ώαπα Ἐοσλμο]]οηδῖς Γι ο]ιῖιις υἱπιαἰσαίιις 3 Απιρτοβῖαβῦ, οη ἘΡῆθΒ. 17. 12. 850 

τοο ἴῃ {86 Θιιῶςέ. Τεἰ. εἰ Νου. Τ 681. οἱ 
({α15ε]γ αβοτ]ροᾶ {ο δύ Απσαβπς), Ατι- 
ραςί, ΟΡ. 1. Ῥ. 2, Ῥ. 03, “Ναπὶ 1η 
Α]οχαπάατία οὐ Ῥοχ ἰοίαπι ἄσγρίαπη, 

51 ἀθβίῦ ορίξοορα5, οοπβθοταῦ (Υ. 1. ο0Ἡ- 
βἰσηα!) Ῥγοβδργίογ.᾽ 
: 8 Τα γ ΟΕ Ῥαΐτ. ΑΙοχαπᾶτ. 4ππαΙεΒ. 
Ῥ. 331 (ῬοοοσΚκθ, ΟΣΟΗ., 1656). ΤῊῺΘ 1η- 

Ῥ. 22 54. (1 ΒΏΡΨΟΣ {ο Βε]άςη [ῃ6 ἴΤβηβ- 
Ιαΐοτ οἱ Ἐτίγοβίαβ), απᾶ Ὦγ Τιο Θαΐθη 
Ογίσπι 6υγἱβέίαπιιιδ 11. Ῥ. 342, Ψ Πο ὑτρθ 
8.11 [μαὖ οαπι Ῥο βαϊα οἩ [88 ορροβὶΐθ 5146. 
ΠῚ Θ Δαμουν οὗ ἃ τυϊῦου 50 Ιπβοσπταἴθ 
85 Εἰ αὐγομῖαβ, 11 δα Ῥ6επ πηβαρροτ{εᾶ, 
σπου] Ἠαγο Ἠαᾶ πο σοὶρηῦ; Ὀαΐ, ἃ5 πο 
Ίατο 5661}, {815 15 ποῦ {πο 6856. 
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ΙΠΟΥΘΔ5Θ 
οὗ ἴπο 
Ἐργρίίαη 
ερίβοο- 
Ῥαΐθ. 

ΏεοτοοῬ οὗ 
{Ώο9 6οιη- 
οἱ] οὗ Δη- 
οστα. 

. αμ σιν σποτ 

ΤῊΝ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΕΥ. 

1. Τί 15 οἶδοαι {γοπι 11168 εἹοα]ά πιθοῦ ἔο ογάαίΏ ὑπ6 (πετ) Ῥαΐγίατοῖ, οἷο. 

Ῥαβξασο ὑἐπαὺ Ἠπύγολίας οοηρ]ἆετοά πο {αποῦιοης οἳ ποπαϊπαβοη απά 

οτγάἹπαὔΙοη {ο τοδὺ ση ῦἩ ὑπ 6410 Ρθ6Γ5ΟΠΒ. 

ΤΕ {115 νῖουν που νου Ῥο οοιχθοῦ, ὕπ6 Ῥτασῦϊιος οὗ ἴπο Α]εχαπάτίαη 

ΟΠατοἩ γγας εχοερίῖοπα]; {οτ δὖ Ό]πδ πιο πο {οτπιαὶ δοὺ οἱ ]μο 

Ῥϊσ]ορ Ίνα5 οοηβδἰάεγοᾶ 5επεΓα]]γ ᾿ΠΘοΘΕΡΒΑΥΥ ὕο 61νο ναᾖάΙῦγ ἰο ογαῖ- 

Αὐ {86 οἶοβθ 

οἳ ὑπμ6 5εοοπά οϑθῃηθασυ, επ ΘΥΘΥῪ οοηβιάεταθ]ο ΟΠ 1ῃ ΕΌΓΟΡΘ 

ηβίΙοη. ΝΟΥ 15 ὑΠ6 δχοθρύϊοῃ αἰβηοα]ὺ ο αοοοαηῦ ἴου. 

απἀά Ασία αρρεατς ο Πᾶν Παά 15 ὈΙΒ ΟΡ, ο οη]σ σϑργθβθηΐαῦνθ οὗ 

{86 ερίςοορα] οτάετ ἵπ Ἐσγρὺ πνας ο Ῥί5Ἱορ οἵ Αἰεχαπάτα. Τῷῦ παρ 

Τεπιούγίας Πτδῦ (Α.Ρ. τοο---233), 45 Επαῦγολίας ΙΠ{οττηΡ ας”, ΤΟ α- 

Ῥοϊηὐθα μτεα οὔμεν Ῥϊδ]ιορς, ὕο υἨῖοΙ πππαρθτ 115 6αοοθδδοΥ Ἠθγασ]αΒ 

(Α.Ρ. 233---240) αἀάεά ὑπεπίγ Ππογθ, ΤῊ]5Β οχύεηδίοη οἱ ερίδοοραογ 

{ο ἐ]ιο Ρτον]ποῖα] ον οὗ Ἡστρύ ρανεά ἐπ πγαγ {ου ἃ. οἼαπσο ἴῃ ἐῃθ 

πιοάθ οἱ δρροϊπύϊηρ απᾶ οτάαϊπίης ὑΠπ6 ραΐτίαχο]ι οἵ Αἰεχαπάτία, Ῥαΐ 

Ῥοΐοτο ὑμὶ5 πιο 1Ὁ νγὰβ ἃ πιαϊύετ οἵ οοπγεπίεηοσθ 8πα α]πιοβύ οἱ Ὥθςθδ- 

ϱ1{γ ὑ]ιαῦ ὑπ6 Α]εχαπάτίαη Ῥγεςργίαοις »Ποι]ά {Παπιδο]νας ογζαῖπ. {]ιαῖτ 

τ ἢ 

ΝΟΥ 15 16 οπ]γ ἴῃ Αεχαπάτία ὑἐπαῦ πνο πιεθῦ στὰ 5 Ῥϑου] αν ὗν, 

ὝΈΘΙ6 ὑΠ6 βαππθ αγσεηῦ γεᾶςοη δχὶϑύθα, ἴΠο 5απ1θ εχοοροπα] ρυϑοῦϊοθ 

8665 {ο Ίανο Ῥεεῃ {ο]εγαθεά. «Α. ἆεοτερ οὗ {ιο Οοπποῖ] οὗ Αποττα 

(Α.Ρ. 214) ογάαῖης ὑλαῦ “1ὖ Ῥο ποῦ αἱ]οπεᾶ ὐο οοιπῦτγ-Βί5ΏοΡ6 (χωρε- 

πισκόποις) ο ογάαϊη ῬτεβΏγῦοτ5 ΟΥ ἆθασοηδ, ΠΟΙ θυ θη ο οἳὔγ-ΡΓΘΡΡΥ- 

ἴ6ις, εχοερῦ Ῥονπ]ϊβδΙοη Ῥο σίτεη ἴῃ δὴ Ῥρατίη Ὦγ ὑπΠ6 ὈΙΒΒΟΡ ἴῃ 

νηθ]ησ”, Τῆας 116 τορίταϊηϊῖησ ἴ]ο εχϊκθῖησ Ίσεηςα, πο {/4ΠΙΘΓΒ 

1 Ῥεΐπορηυ ΤΙοηγβῖαβ απ Α]οχαπᾶςγ 
{οαχ ὮϊεΠορς οἱ Α]εχαπάτία Ιπΐεττεπε, 
Μαχίσητιβ (Α.Ρ. 265), ΤΗΘΟΠΒΕ (Α.Ρ. 293), 
Ῥεΐετ 1 (4.Ρ. 491), απᾶ ΑοΠ]]]α5 (4.9. 
312). Τὸ ΜΠ ἰΠετείοτο Ῥο 5οεη {λΠαῦ 
{ηθτο 15 ἃ οοηβΙάοταΏ]θ ἄϊβογεραποΥ Ῥε- 
ὕποση {πο αοοοιηίβ οἳ «6Γοπ1θ απᾶ ἘΠ1- 
{γοΠμῖαςβ ας {ο {86 {πιο θη [Π6 οΏαΏσο 
πας οἴθοίθα. ἘἜπί πο πια ΤθβΡοπαΡΙΥ 
οοπ]θοίατο (τι Ἠ]{5οΒ], ϱ.4 32) ὑπαῦ ο 
{ταηβΙδίοη {ΓΟΊ1 1119 ο]ᾶ ρἰαΐο οὗ ἴμ]πσα 
{ο {86 πουν που] ο {16 το στ οἳ ἃ ρτο- 
Ἰοησεᾶ οι τοῦ Ῥεύπεεπ{1ο Α]εχαπάτίαη 
ῬτοβΏγίατυ πιο Ἠαᾶ Ἠα{Ποτίο Ἠε]ᾶ [Π 686 
ΓπΏΟἴΙΟΏΕ, απᾶ {πο Ῥίδπορε οἱ {πΠ6 τε- 
ορπ{]σ οτοαῖθοᾶ Ἑσγρίϊαη 5665 {ο πΏοπι 
10 πας Ῥτοροβεᾶ {ο {ταηβίετ ὑπ θη. 

ΒοπιεπΏαί ]αΐε; οπθ 1βοΏστας 88 

ἄαερτιγεᾶ οὗ Ἠϊ5 οτᾶετβ Ὦσ απ Αεσαῃ- 
τίη αγηποᾶ, Ῥεοβαςδο 9 δᾶ Ῥεετ οἵ- 
ἀαἴηεᾶ Ὦτγ ἃ Ῥτοξργίετ οπ]σ: ΑίΠΒΗ, 
Αγοῖ. ο. Ατίαπ. 75 (1. Ῥ. 152). Έτοπι 
{118 ἴππο δὖ 811 οτεπ{β πο ΑΙοχαπάτίαη 
ΟπατοἩ Ἰπβὶς{εᾷ ας βἰτίοί]σ 8.5 αἩΥ οἶτοχ 
ΟἿ ερίδεορα] οτάΙπα/{ΙοἩ. 

3 Ἠπίγοη. Απ 1. ὁ. Ῥ. 331. Ἠθίᾶ- 
οἶαβ, ππθ 806 Ἰη[ογιπθᾶ ΟΠ ῃ 6 Β8ΊηΘ 
δι ΠΟΥ (Ρ. 335), 85 ὑπ Βτδῦ ΑἸοχ- 
απάτίαη Ῥτε]αίο πο Ῥοτο ἴ]ο {1016 οὗἉ 
ραΐϊτίβτοὮς {Π15 ἀθείσπαβίοη Ῥεϊτπρ 66 81- 
τα]επῦ {ο πιεἰτοροΠίαη ΟΥ̓ ΤἨϊ5πορ οὗ 
ΡΙ5ΠΟΡΒ. 

ὃ (οπεῖ. 4ποιν. ο8Ἡ. 13 (Βοτ{]ι Ρε]. 
Καά9γ. 1Υ. Ὁ. 121) χωρετισκόποις μὴ ἐξεῖ- 
ναι πρεσβυτέρους ἢ διακόνους χειροτονεῖν, 

ἀλλὰ [μὴν] μηδὲ πρεσβυτέροις πόλεως 



ΤΗΕ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ. 

οἱ ἴ]ιο ἆθογθο 5011] 8110 7 ὙΘΥΥ͂ οοηβΙάθγαΡ]ο Ἰααάθ. 

βαποῦῖοη Πατ οη ερίδοορα] οτζΙπαίίοη, Ῥτονιάεά ἴλαῦ ἴμο {ογηΏιους 15 

βοοιιθά, ύ]πογ ατα οοπύεηῦ ο 4ἱβρεπδο ψη(] πο Ιαΐΐεπ, 

Α πα 16 15 65Ρ6- 

οἵα]]γ Ἱπιρογίαπῦ {ο οΏβετνο {]αῦ ἴ]ιεγ Ία7 ΤΟΥ͂Θ 5ὑ 855. ΟἹ ϱρίδοορα] 
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Α5 ἃ σεηεταὶ τα]ο Ἠοπεγοτ, 6Υεη ᾖ]ιοβο πτ]ίθτς ὙΠΟ, πιαϊπζαϊη ἃ, Ογᾶϊηδ- 

βαὈρίαπίϊα] 1άεπ0γ 1η ὑπ οβ]οθς οἵ ἴλμο ῬίβΠοΡ απᾶ Ῥτεδργύετ τεςογνθ 

ιο Ῥούεσ οἱ ογάαϊηῖησ 6ο ὑΠ6 {ΟΓΠΙΘΓ”. 

ρο τεσατάςθᾶ ας ἃ κοὐθ]εᾷ πιακῖπι οἳ ΟΠτατο]Ὦ Ῥρο]ῦγ ἴῃ ὑπ6 {οατόι απἀ 

Απά θη ΑοτΙΙβ τιαϊηζαϊηεά ἴΠο ειπα ῦγ οἱ ἴμο Ἰαΐοτ ορη α 168. 

Ῥίς]ορ απά Ρνοδῦγίύεςε απἆ ἀαπ]εά ἴῃο ποοθββῖῦγ οἱ ερῖδεορα] ογάϊηδ- 

χωρὶς τοῦ ἐπιτραπῆναι ὑπὸ τοῦ ἐπισκό- 
που μετὰ γραμμάτων ἐν ἑκάστῃ παροικίᾳ. 
ΤῊΘ τατίοις τοβάίησς απᾶ Ιπ{εγρτεία- 
6ποης οἳ {Π15 οΆποΏπ ψ]] Ῥο {οαπᾶ ἴῃ 
Ῥοτ{])β ποίθ, Ῥ. 144 88β. Βοπίῃ Ὠΐτη- 
561} τρδᾶβ ἀλλὰ μὴν μηδὲ πρεσβυτέρους 
πόλεως, Τηδκίηρ πρεσβυτέρους πόλεως 
ἴπο ον͵]ϑοὺ οἳ χειροτονεῖν, Ὀπὺ ο 1116 
ἴμοτα 15. α ὑποΐοια οδ]θούΐζου : (1) Ἠθ 
ΤΙΘΟΘΘΒΘΙΥ τππάοτρίαπᾶς {πο ΖΟΥΙΊΘΥ 
πρεσβυτέρους ἴο ΊΊΘΔΏ πρεσβυτέρους χώ- 
ρας, ἴποασ] {Π15 18 ποὺ 6ΧΡΙΘΡΡΕά: (2) 
Ἡθ Ιπίετρτεί5 ἀλλὰ μὴν μηδὲ “πιποἩ 
1655, α Β6Ώ56 πΠΙοὮ μηδέ βΕΘΙΙΒ {ο ϱχ- 
ο]αᾶς απᾶ νΏΙο] 15 πού Ῥοτπθ ού Ὦτ 
115 οχαπηΡρ]6Β. 
ΤῊ παπ1θ απᾶ ο ῇσοθ οὗ {86 χωρεπί- 

σκοπος ΔΏΡ6ΕΒΣ {ο ὈΘ τε]ῖαᾳτπθς οὗ {πο πιο 
ψ/Ώθη ἐπίσκοπος Απᾶ πρεσβύτερος ὝΘΥΘ 
ΒΥΠΟΗΥΠΙΘΕ. ΊΠΠ119 {πε ]αχσο οἶδ]ος δα 
{]ιεῖγ οο]]οσο οὗ ῬτοβΏγίος, ΤΟΥ 11ο τ]]- 
Ίασ6ς α β1ηρ]θ πρεσβύτερος (ΟΥ̓ ἐπίσκοπος) 
ποα]ᾶ ϱαΏίοο; Ῥαί Ίτοπα Ἠϊς 1βο]αῖοᾶ 
Ῥοβίθῖοη. Ὦθ πγοτ]ᾶ ο {επαρίεᾶ, ετεη 1 
Ίθ ποτο ποὺ ομ]σοεᾶ, ο Ῥετίοττα ΟἹ Ἠϊ58 
οπΏ τοβροηβΙΡΙΠ{γ οοτίαίη αοὖβ ν/ΏΙοἩ 
ἴῃ {πο οἱγ ποα]ᾶ οπ]γ Ὦο Ῥεγίοτπιεᾶ Ὁ 
{πο ὈΪΒΠΟΡ Ῥτοβοασ]γ 80 οαΠεᾶ, οτ αἲ Ιοαβί 
ν/οπ]ᾶ ποὺ Ῥο Ῥετοτηιθᾶ πηλού Ἠϊς8 
οοηβεηῦ. Οαὖ οὗ {15 ροβίζίοη {119 οὔ]σθ 
οἳ ἴπο Ἰαΐθ6γ χωρεπίσκοπος ΜΟΙ] 6τ8- 
άσαα]]γ ο ἀετε]οροᾶ; Ῥαό πο ταίθο οἵ 
Ῥτοστοββίοη ποπ] ποὺ Ῥο τππΙ{οσπα, δα 
186 τοσα]αίίοηπς αΠοοίῖπς 16 πιοα]ά Ῥο 
ἀαετπιίπθᾶ Ὦγ {1ο οἰτοππηβίαποςβ οἵ ἴ]ο 
Ῥατβοα]αχ οσα. Ἠεποο, αἱ ἃ Ιαΐετ 
ἀαίο, 10 66ΘΊΠ15 15 βΟΤ1Θ Ῥ]ασθβ {ο Ώατο 
Ῥθεηυ. Ῥτοβργίοετα], ἵπ οἴποτβ ορίδοορα]. 
Τὰ ἴμο ΑπΠΟΥΤΑΠ ϱΔΠΟΠ Ἰαβῦ αποἰεᾷ 8 

οἩοταρίβοορτς 15 οτιάοπ{]γ Ρ]ασθᾶ Ῥε]οι 
{89 οἱὐγ ρτθβ)γίθτγ; αἱ 1π Οὐ ΒΟΥ πού! 65 
Ίο οοσπρίθΒ α ΕΊΡΉΘΥ Ῥοβιύίοη. Έοτ {Π6 
οοπβ]οίῖηρ αοοοαπῦΒο{{Πθχωρεπίσκοπος 
866 Βϊησῆατη 11, Χϊτ. 

Ῥαττ)β αοοοαπ{ί οὗ πο οτΙρῖη οὗ ἴπο 
ερἰβοοραίθβαΏΡοΒΘΒ {παί ο8οἩ ΟἨτὶδίαπ 
οοηρτεσα{ίοηπ παβ Ῥτοβϊιάεᾶ οτ6τ, ποῦ 
Ὦσ α οο]]εσο οὗ ῬτοβΏγίετς, Ῥαί Ὦγ 8 
βΊησ]θ πρεσβύτερος ΟΥ̓ ἐπίσκοπος, 1.6. 
{παῦ πὸ οοπε (ποια οἳ {πο ΟΠατοιμ 
να Ίτοτα {89 Βταί πιοηβτοΏίσα]: 566 
Ῥακίογαϊὐτίε]ε Ὁ. 81 8ᾳ., Ὀτεαργιπᾳ ἄεξ 
Ἠρίδοοφαίε Ὁ. 84 5ᾳ. ΤΠϊβ τίοπ 15 
Ιποοπβικίεπύ 8Π1| τ 0 {πο απα]οσγ οὗ 
{πο β7πασοραθ απᾶ γι {Π6 πούϊο65 1π 
186 αροβίο]ο απἆ εατ]γ εοο]εριαςί]οα] 
νηΙῆησδ. Βαὺ ἴπο Ῥταοίῖοο π]Ώ]ο] ςθ 
οοπβΙᾶςτᾳ {ο Ώατο Ῥθ6επ {πο ροπετα] τα]θ 
υγοα]ᾶ ρτοβαβΙσ Ποιά 1 βπια]] οοππίαγ 
οοηστθσαίΙοηΏΒ, πΠ6τθ 8 οο1]εσθ οὗ Ρτθβ- 
Ῥγίους ποτπ]ᾶ Ὦο πΠπΠΘΟΘΒΕΗΣΥ 85 πε]] 8.5 
ΙΠΗΡΟΡΕΙΡ19. 

1 Ὁ «ετοπιθ ἨΙπιδε]ί (Ερἰβὲ. οχ]τῖ), 
ἴῃ {πμ6 οοπ{οσ{ οὗ {9 Ῥ8β5α8Ρο ἴῃ πΠΙοἩ 
Ίο πιαϊηίαίης πο Ιάοπίγ οὗ ἴπο πο 
οτἆθτβ απἆ α1]οσος 086 ἱταάΙμοτ οὗ {πο 
Α]οχαπᾶτίαν ΟΠατοἩ (560 8Ροτο, Ρ. 231), 
45, «Ωπῖά οπῖπα {βοἳς εποερία ογάΐπα- 
Μίοπια ορίβεοοραξ αποᾶ Ῥτεβρσίθς ΤΟΠ. 
{αοἰαῦ» Βο 8180 ζοπεί. Αγοδί. ὙἹ11. 28 
ἐπίσκοπος χειροθετεῖ χειροτονεῖ...πρεσβύ- 
τερος χειροθετεῖ οὐ χειροτονεῖ, 0Ἠ1γβοβῦ, 
Ἠοπι. χὶ ος τ Τα. 111. 8 τῇ χειροτονίᾳ 
μόνῃ ὑπερβεβήκασι καὶ τούτῳ µόνον δο- 
κοῦσι πλεονεκτεῖν πρεσβυτέρους. 8360 
Ῥίηπσ]απα 11. 111, 5, 6, 7, Τοι οἴῃοτ 1θ- 
ΤΟΤΘΏΟΘΒ, 

{10 601- 
Βπρᾷ {ο 

ΤῊ15 ἀϊκλποίίοη 1π {αοῦ πιαγ {πο 
Ῥί5ΠοΡΒ. 
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οι, 119 ορίπίοη σγας οοπάρπιπθᾶ αξ Βογοίϊοαϊ, απά 15. βυϊοτηδύϊζοα α5 

ἐξραπιύϊο᾽ ὉΥ Ἑριρμαπ]αβ”, | 
Τὸ Ίας Ῥθειπ 56εη ὑλπαῦ ὑπ6 Ἱπδαῦῖοα οἳ αη ερὶἰδοοραίΐο πιαςὺ Ῥο 

Ρ]αοθά αξ {ας Ῥαοῖς α5 {μ6 οἱοβίης 7θατ5 οὗ ὑμθ βγδῦ οοπύατγ, απά ὑ]αῦ 

(16 οαηποῦ, τι ποὰῦ νΙοεποθ ο Πἱβθογσα] ῦεςΒπΙοΠΥ, Ὦο ἀἰδεενετεά 

{γνοπι ὑπὸ παπιθ οὗ δὲ 9 οἩΠ. Ῥαῦ 1Ὁ α5 Όθεῃ 5Θεη αἶςο ὑπαὶ ὑῃ8 εαΓ]]- 

υοςὺ Ῥϊε]ιορς αἰ ποῦ 1ο]ά ὅ]ο βᾶπιθ Ιπάορεπάρηῦ Ῥοβίδῖοι οἱ 6αρΤΕΠΙΟΥ 

Ορµαςος οὗ πο) Ὑ85 απᾶ 15 οοοαρ]εᾶ Ὦγ ὑπ61} Ιαῦε; τεργοβδεηἰαίἸνο». 1ὺ νι] 

ο Βιοχοῖοσο Ῥο {πβίτιοίίνο {ο ἴχαςς {Π6 5αοοθβεῖνθ εἴασες Ὁγ πμ] {1ο 
οὗ θρίδοο- Ῥοπεχ οἱ ἴ]ο οίῆοο γα» ἀθγε]οροά ἀαγῖπς πο 5εοοπά απά ὑπ]τὰ ορηΐι- 

τορι τῖο. ΤΠποασ]ι βοιηθύμτηρ' τητιϑῦ Όαᾳ αὐὐτιραῦεά {ο ὑμ6 ἔγωγ οὗ Ἠπιαη. 

Ῥυϊάθ απᾶ Ίονο ο{Ῥοπος, 10 ΜΨ11] πονοτύπο]εδ» αρρεατ ὑμαὺ ο Ῥτερεῖπς 

ηοθοἆς οὗ ὑπ6 ΟἨατο]Ὦ πνοτθ πιαῖπ]γ Ιπδίγαπηεηὔα] ἴῃ Ῥτιησίπς αροαῦ μα 

τοδι]ῦ, απά ἐ]αῦ ὑπ15 ἀθγε]ορπιεηῦ ο ἴμο ερῖξοορα] οΏ]ορ πας ἃ ρτογ- 

ἁσπθῖα] εαοσπατά απη]ά ια οοπ{βῖοη οὗ ϱρεοι]αῖνο ορίπΊοη, πο ἀἱβ- 

ὑγασῦίησ ο[Ποοῖς οὗ ρϑυβθουύίοῃ, απἆ ὑμθ στοπΊηπσ αΠΑΤΟΠΥ οἱ βοοῖδὶ 

118, νο] Πιγοαίοηθᾶ ποῦ οηπΙγ ὑμ6 αχἰεηκῖοη Ῥαῦ ὑΠ6 Υουγ εχΙδίοποθ 

οὗ {86 Οµατο] οὗ ΟµτΙ50. Απιριβοι οἳ ο/]οθ ἴῃ ἃ 5οοϊθῦγ Υ/Ί16ΓΘ ΡΙο- 

ππήηθησθ οἱ ταπ]ς {πγο]γθά Ῥρτοπαῖπθποο οὗ τὶθ]ς πας αὖ Ἰοαδύ πο Υα]ραν 

απᾶ 5618} Ῥαδδίοη. 

ΤἩγθθ ΤῊ 5 ἀανε]ορπιεπό ππ]] Ὦο οοηνεπΙοηΜ]Υ οοπηπθοῦεἁ τὶ ἴἨτοα 

ἀπ λώδαη στοαῦ ἨΠαΠΙΘΒ, θαο βεραταϊθᾶ {τοπ ὑμ 6 οὔποθ Ὦγ απ Ιπίοτνα] ο ΠΙΟΓΘ 
ο 

ὙΠ} 115. {ῃ8η ΠΕ] ἃ ορηύατγ, απᾶ θα ἢ πιατ]ίησ α ἀἰκλποῦ 5ίασο 1Ώ 108 ΡΓΟΦΓΘΡΒ. 

ΠΕΣ Τσπαίίας, Ίταησας, απά Ογρτῖαη, τερτεβεηί ἴἨτερ 5ιοςθξβδΙΥθ αἆγαποθΒ 

ὑουγατάς λα 5αρΓ6ΠΙΔΟΥ ὙΠΟ ας α]ΠπιαῦεΙγ αὐίαϊποά, 

1. Ίανλ- τ. Ιανατισς οἵ Απο 15 οοπιπιοηΙσ τθοοση]ζεᾶ 85 ἴμο βἴαιπο- 

ο. οϑὺ αἀνοοαίθ οἱ αβίβοοΡαοΥ ἴῃ ἴλπθ Θ4ΤΙΥ ασθ Ἓνοαυ, ὑμουρ τθ 

ππηο βγτίαο βΠου]ά τοίαςο ἕο αοοερῦ 5 6θηΙΠθΘ αΠΥ Ῥοςίοηβ ὙΠΟ. 806 ποῦ 
γεΙβίοη. οοπὔαΙηθᾶ ἴῃ ὑπ6 Ὀγτίαο Ὑδγαῖοτ ”, ΤΠ]5 νίθν ποι]ά πενετύῃε]ες Ῥα 

απιρἰγ Ἰαςαάβεά. Οοπβηῖπς οι αὐθθηθῖοη ΤοΥ ὑμ6 πιοπιθηῦ ο πα 

Ὀγτῖαο Ἰούίοις ο Επά μαῦ {ο 05 {Που ὑΠ6 οΏ]οξ να]αο οἳ ορῖδοορᾶοΥ 

1165 ἴῃ. 1ο {αοῦ ὑ]λιαῦ 10 οοηβὑαΐθς ο, γ151016 ορπέγο οὗ αὐγυϊέψ ἴῃ ἴλο οοη- 

1 Ἠωῶτεβ. ἸΧΧΥ. 3: ΘΟ. Απσπεϊπο Ἅ1οΤΠ, Τ απι ποπ οοπτἰποθᾶ ἐ]ιαῦ ὑ818 
Ἠσγες.δ 53. 860 Ὑγογάβπουνῃ Τηεορῃ, 18 οπἵγ η αρτιάσπισηῦ απᾶ {Παίῦ 119 
«πρὶ. ὁ. Χ. βΏοτίογ ΟὝΘΘΙΚ ἔοτπα 15 ρεππῖηο; Ὀαὺ 

3 Τη {πο θατ]ῖογ οὔ11οης οἱ {Π15 ποτ ον ἴπθ βακο οὗ ατσαπιοπύ 1 Ίατο Κερί 
Τ οββαπιοᾷ ἴλαῦ {πο Βγστίαο Ὑεταίοι Ἅ1Πθ το αρατῖ 1η [86 {οχί. 1 ΠΟΡΘ Ῥο- 
ῬαῬηΗβμθᾶ Ὦγ Οπτείοη χερτοεθπἰθεᾶ ο ᾖ19Γ91]οηρ {ο ᾳἱτθ ΤΘΔΒΟΠΒ 07 {15 οΏαηρθ 
Ἐρίεί]εβ οἳ Ισηα[ίαΒ ἵπ {λεῖν οπἱρῖπαίι οἵ ορίπῖοη 1η ΠηΥ θά οι οἱ 1 {αΐ1οτ. 
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βιοραῦῖοι. 69 5οοτης ἴῃ πο ἀεγε]ορπιεπύῦ οἱ {π6 οῇ1οθ {ο Ίκοορ ἵπ νου ΤΗοίε]ορ 

οὔ Β4ΠΙΘ ῬἩΥΡοβθ Ὑ1Ο πνθ ΤῊΔΥῪ ΒΌΡΡΟΒΘ {ο Ἠαγο Ππῃασποθᾶ ἐπι ]α5ῦ ας 

δαγγ!νίης Αροβῦ]ος ἴῃ 105 Ιπααίοη, Τ1ο πη]άναντα] οὗ ὑπ δαΐμο- οἱ υρϊίψ. -- 

τηαἹνθ Ρτθασῃοτς ο ὑμ6 (.οβΡε], ἐἶιο ρεγεοπα] ἀῑδαῖρ]ος οί ὑπ6 Τιοτᾶ, μδᾶ 

βογογθάἀ οπθ Ῥοπά οἱ πῖοῃ. Τ16 ἀαείγαοῦίοη οἱ {116 ογῖσῖπα] αροάο οἵ 

ΟἨτ]κεπάοπι, ὑπ 6οοπθ οὗ πο 118 απά Ρραββίοη οἱ ὑπ6 Βατνίοιτ απά οὗ 

ἴμο ϱατ]]εςύ ἐγ]απαρῃβ οί πο ΟΠτοἩ, Ἠαᾶ τεπιογθά αποίµμον. Τηας ἆο- 

Ῥτινεά αὖ οποθ οὗ ιο ρογ5οπα] απἆ ἴθ Ίοσα] {165 υ]]ο] μαα Ἠϊε]ιοτίο 

Ῥουπά Ιπάϊνιάπα] ο Ἱπάϊν]άια] απά οἨατοῃ ο οἩατοἩ, ὑπ ΟΠγὶςθίαπ 

Ῥτούπετ]οοά παβ ιτοαθεπεά τη] κοµῖστι, ἀϊδαπίοη, ἀῑβεο]αίίοη. 

“γππάϊοαίο Όπϊπο οβ]οο ση 411 ἀϊΙσεπος, ντος Τσηαδίας {ο [86 

Ῥίβμορ οἳ Ῥπισντα, “ἴῃ μίηπσς θη ρου] α5 πγε]] 85 βρϊτίθαα]. ὭἨατε ἃ 

σατθ οί απ1ζγ, ματ νγ]ο] πούβῖηρ 15 Ῥούῦΐογ' ἦΤῊΘ ογ]ϱῖς τθαῖτος 

ἴμθῬ, α5 ιο Ρρὶ]οῦ τοφἈῖσοςδ ὑμο πηπάς ου πο βὔοτπι-ὔοβδδά 1ΠΔΤΙΠΕΥ 8 

Ἠαγεη, 5ο ἃ ο αἰὐναῖη απίο οά”. «Τιεῦ ποὺ ἴΠοβο πγ]ο 8οθΠι {ο Ῥο 

Ριαπδίρ]ε πα ὕθαο] {α]δομοοάς ἀἴδπιαγ ὑΠ66.: Ῥαῦ βἴαπά ποὺ Βτπι α5 

αΏ ΔΩ] απάογ ἴ]ο ἨαπΙπηΘΓ: 05 ὑπ ρατύ οὗ ἃ στοαῦ αἰλμ]οίο ἕο ο 

Ῥγιϊδοά απά ὕο οοπααογύ “Τοῦ ποίησ Ῥο ἆοπο νηζ]οπό ἐπ γ οοπ- 

βεπὀ, απά ἆο ἴλοι ποῦβῖης ση ζῃοαῦ πο οοπρεηῦ οὗ ἀοά” Το αὖάρ 

ἀϊτοσθίοης 8150, ὑμαῦ {]οςθ πγ]ιο ἀθοίάθ οἩ ἃ 19 οἳ ν]τοϊπϊζσ 5881] ἆἷς- 

«]ο5ο {ἐ]ιεῖτ ἸπίθπίΙοη ο πο ῬίδΙορ οπΙσ, απᾶ ἐ]οβδο πο τηατΥγ 5881] 

ορίαϊη Ἠ5 οοπεοηῦ ὕο ὑπαῖγ απῖοη, ὑμαῦ 6 {Π|611 παγγῖασθ πηαγ Ὦθ αοοοτ- 

ης ῦο ὑπ6 Τιογᾶ απά ποῦ αοοοτάἶτς Το 180". Απά ὑπτηΐησ {οπι ἴ]μθ 

Ῥϊδ]ορ {ο ιο Ῥεορ]ο Ἡο αἆάρ, “"αἴν Ἰεεά ο ον ῬίδΠορ, ἐλαῦ αοά 

8159 1ΠΑΥ οἷν Ἠθεά {ο γοα.  ρ]το πι 116 {ογ ἔ]οβθ γ/Πο ατο οὐθαίθπε 

ἕο ιο ῬΙβΠοΡ, ὕο ῬγοβΏγίατς, {ο ἀεᾶσοΠδ. αμ ύΠαπι τηαΥ 1 Ἠανο πιΥ 

Ῥογύῖοη 1π ἴ]μθ ρτεβεποῬ οὗ αοα δ. Ὑγτιπης ζο ἰπο Ἠρ]ιοδίαης αἶκο Ἡθ 

βα75 Ό]αῦ ἴῃ τοοθῖνῖησ Όλπαῖγ Ἠϊρ]ορ Οποβῖπιαθ ο 15 τοοθῖνίησ ἐμοῖσ 

ν/λοίθ Ὀοάγ, απάἆ Τι οἈαγςσος ἴΠοπι {ο Ίοτο Ἠϊπα, απἆ οπθ απά α]] {ο ο 

ἴῃ Ἠ]5 Π ΚΘ 6557, αἀάϊτα, ’ΒίπορῬ Ίογο ἆοαδ ποῦ Ρεγπαῦ πηθ {ο ο 5116 ηὖ, 

ἰλοτοίοτο 1 Ίαγο Ῥεει {ογπγατά ἴῃ εχ]λοτῆησ γοι {ο οΟΠ{ΟΥΠΙ {ο ἴ]α 

νη]] οὗ 6ος”. 

Ἔτοπι ἴμεδο Ῥαβδασας 16 “11 Ῥο 5εεπ ὑπαὺ δῦ Τσπαξίας να]αος ἐο 

ερϊδοοραῦθο οἩΙθβΥγ α9 ἃ βεοιτΙῦγ Ὁ σοοᾷ ἀῑδοίρ]πο απἆ Ἠαγπιοπῖοιιβ 

1 Ῥοΐψο. τ. α Ῥοῖμα οι 
3 Ῥοῖψμο. 4. 6 Ῥοΐϊψο. 6. 
3 Ῥοΐψο. 3. Τ Ε)]ισθ. 1. 
5. Ῥυΐ) 8. 4. 8 Πρ]ιεβ. 3. 
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Τ]ο (τοε]ς 
16ἱ{6ΥΡ. 

Τ1οϊχ ες- 
{ταναραηῦ 
εχα]{α]οη 
οὗ {169 
ερϊδοοΡρΒ{θ, 
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πποτ]εῖηςσ ἵη {πο ΟΠιτοΏ. Απά, σοι 6 Ῥᾶ5ς {τοπα ὑπ Ἀγτῖαο 1θὔ- 

ἴθτα ὕο ἴ]μο ὅ'μογὺ τοῖς, ὑπὸ εἰαπάϊπσ στοαπά 15 581} απολαησεά, 

Αὐ {86 6απιθ ᾖἶτπς, ἐμοῦ Πο ροϊηῦ οὗ τῖεν 15 απα]ύετεά, ὑπ6 (ατεεῖς 

Ἰούέοις οοηίαϊη {αγ αἴτοπσεγ Θ6ΣΧΡΓΕΒΕΙΟΠ5 μη απο {οαπά ἵπ {86 

Ὀντίαο, Τμτοιρλοιῦ Πο 018 ταηρο οἳ Ομτ]βαπ Ἰθεταίατο, πο 

ΙΩΟΤΘ Ἱποοπιρτοπηϊδῖησ «αἄγοσοαογ οἱ ἴπο ερὶβδοοραῦθ οιη ο {οαπά 

μὴ αρρθατς ἵπ ΊἴῃΠεδο τησ, 118 οΠαπιρ]οπδΗϊρ Ἰπᾶθεά {8 

οχίοπἆάθά {ο ὑπ ἴπο Ίονευς οτάθι οἳ πο πηΙπΙβίτγ’, ΤΊΟΤΘ 65Ρ6- 

«α]]γ {ο λαο Ρτεδογίετς”. Ῥαῦ 1ὖ 15 ΘΗ αβδοτῖης ὑΠ6 οἰαίῖπι οἱ {6 

ερίξοοραΙ οἵϊοθ {ο ορεάϊεποῬ απᾶ τεβροού, ὑπαὺ ὑπθ Ίαησιασο 15 εἰγαῖποᾶ 

ἴο πο αἰπιοδῦ. ϱΤ]ο Ῥίσπορς εδαρ]β]οεά 1ω 086 {ατιημεςύ ρατῦς οἱ 

{8 σου] αγθ 1π ὑΠ6 οοιηςε]ς οὗ “655 Οµτῖαῦὸ,  «Ἠναι οΏς π]οπη 

{μ6 Μαβίον οὗ ὑπ Ίιοαςο βεπάείἩ ὕο σοτθγΏη Ἠ]Ιβ οὔσῃ Ἱοιβδε]ο]ά το 

οασ]Ώί {ο τοσεῖνθ, ἂ5 Ἠ πι ἐλαῦ βεηὺ Ἠϊπα; οἸεατ]γ ὑ]ιετοίοτο πο ουρῦ 

ο τοσατά ἴμο Ὀϊ5Πορ 88 ὑπ6 Τιοτᾶ ἨτηβαίΕ”. ΤΠοβο 1νο α 1186 α[νετ 

ΟΗτ]ςέ ΒΟ 6 οΏεγ πο Ῥίδπορ 85 6 οβας ΟἨτὶςυ”. “Τὸ 15 σοοά {ο Κηονν 

6οἆ απᾶά ἐπ ῬίβΠορ; μ6 παῦ Ἡοποιτεῦη ὑπ ϊδ]ορ 15 Ποποιτεά οὗ 

ἄοά; Β6 ὑμαῦ ἀοθίῃ απγύῃίησ ππἰποιῦ πο Κποπ]θᾶσθ οἱ πο ΏίδΠορ 

πογγοίΏ ὑπ ἀθν]]”. Πο ὑμαῦ οΏετε Ἠ]5 Ἠϊδπορ, οΏεσβ “ποῦ Ἠϊπι, Ῥαῦ 

ἴμο Εαίμεγ οὗ “6805 Ομτ]ςὺ, πο ἘΒΙ5Πορ οἱ 411.  Οπ ἴπε οἴπεν Βαπᾶ, 

Ίο ἴ]ιαῦ ργαοίῖδες Ἡγροοτϊδγ ὑοπατάς Ἰ15 ὈΙΒΠΟΡ, “ποῦ οπΙγ ἀεοοινοῦμ 

ἴμο ν]β1 016 οπθ, Ῥαῦ οιεαίοῦἩ ὑμ6 ὈηβεεηΊ, ΑΒ πιαηγ α5 ατθ οὗ αοά . 

απᾶ οὗ ὧἆθδας ΟἨτΙΦ8, διὸ νηζἩ ἴμο Ῥϊ5Πορ'. ΊΤΠος5θ ἆτο αρργογοᾶ 

ὙΠῸ 816 «πβεραταίο [ἔτοπι (οά], ἔγοπα 9 οδας ΟἨτῖςί, απά ἔποπη ]θ 

ῬΙΒΠΟΡ, απά ἔγοπι ἴπο οχάίπαποθς οὗ ὑμ6 Αροβίος'. «Ώο το 8]],᾿ Βα Υ5 

ἐπῖς ντου ασαίη, “ΤΌΠΟ ἴμο Ῥί8Πορ, 88 ὧαεδας Ομτῖδὺ {ο]]οπεά νε 

Ῥαΐμον Τηο Ἐρηεείαηςβ απο οοπηπηεηάθεᾶ αοοογάΙησ]γσ, Ῥεοαιςδο ΠΟΥ͂ 

419 5ο απἰ ρα σι} ὑπο ῬϊςΠορ “88 ὑπ ΟΠατοἩ πιῦ “685 ΟἨτῖκὺ 

δια 85 6805 Ολτῖςῦ ναζἩ πο Ἐαύπον, «ΤΠ τὸ 15 αἀάεά, “{Π6 Ῥτασες 

οὗ οπθ ΟΥ πο δίῃ 850 τυ πο Ῥοπετ, ΠΟῪ πΙΙΟἩ ΠΠΟΥΘ ὑπ Ῥνασεσ οἱ ἴῃθ 

Ῥϊ6Ίιορ απᾶά οὗ ὑπὸ π]λο]ε ΟΠατο”. «Ὕπετενεγ πο Ῥίδμορ πια7 

ΑΏΡΘαΣ, ἴμετα 1εῦ ὑπ6 πι] ὑπάθ Ῥο, ]αβῦ α5 πΠετο «6505. Ομτὶδύ πιαΥ 

1 Μασπ. 13, Τταῖϊ, 5, 7, Ῥηϊαᾶ. 4, 7, 6 ΘηΥΉ. 9. 
ΒΠΙ/ΥΠ. 8, 12. 7 Μασπ. 3. 

3 ΕΡῃεδ. 2, 29, ἸἼασπ. 2, 6, Τταῖϊΐ. 13. 8 Ρ]ι]αᾶ. 3. 
3 ῬρὮδ5. 3. 3. ͵Ία 1 7. 
4 ἘΡΠι68. 6. 10 6πι/γη. 8, ΘΟΙΏΡ. Ἠασπ. ἢ- 
δ Τταϊϊ, 4. 1 γρ]. 5. 
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Ῥα, ὕπετο ἵ ο απῖγοιδα] ΟΠατοβμ], ἜΤΠμοετοίοτθ ]εῦ πο πιαη ἆο 

απγηῖπσ ΡεγύαϊΙηῖησ {ο ἴμο ΟΠατος σι ποὰῦ ἴμο Ῥϊςπορ", “1ὖ 15 

ποῦ α]]οπαβίθ εἰίῃετ {ο Ῥαρίισο οὐ" {ο Ἰο]ά ἃ Ιονο-{εαδύ σιυποαὺ ἴ]ιο 

Ῥϊδμορ: Ῥαῦ π]αίδοογεχ Ίο πΙαΥ αΡΡΤΟΥΕ, 0815 αἱδο 15. νγε]] ρ]θαβθίης {ο 

6οἆ, ὑπαῦ οτετγύμ]ησ τυ 101} 15. ἆοπθ πιαΥ Ὀ6 βαΐο απᾶ να". ἦγ 

οἵ ἀοά, δοοογαϊηρ ο {815 υτ]ίας, οοπβΙβῦς 1π Ἠατπιοπίοιις 60- ΟΡ γύϊοι 

σι ἢ ὑπ6 Ῥϊςμορ΄. 

Απά γεῦ σι 811 ὑμ15 οχτανασαπύ εχα]ίαίῖοη οὐ ἴ]ο ερίδοορα] ΤῊΘ ρτθβ- 

οί ]οα, ἐπ Ρτο5γίοτς ατθ ποῦ Ραῦ οαῦ οί δἱσῃύ, ΤΊ6γ {οτπι ἃ οοαποί]” μα 2 Ώοποτες 
ὃ «ποτίαγ ερ]τιύαα] οοτοπα ο’ τουπά ὑπ Ῥίσπορ. Τὸ 15. ο ἀπίγ ος πού ἴοτ- 

ετετγ Ιπάϊν]Ιάπα], Ῥαῦ εδρεοία]1γ οἳ ὕἨεπι, 6ἴο τε[γεδῃ ὑπ6 Ῥίδ]ορ απῦο η, 

ὑμθ Ἡοποιτ οὗ ὑμ6 Ῥαύμεγ απά οὗ ἆθλας Οµτῖςί απἆ οὗ ἴπο Αγρος{]ο51. 

Τπεγ βίαπά ἴῃ {Π6 βαπΠ1θ τε]αὐ]οη ὑο Ἠϊπα, 85 {86 οἸιοτάς ῦο ὑπ6 Ίγτο”. 

ΠΕ ιο Ῥί5ΠοΡρ οοοαΡρῖθς ὑπθ ρ]αοο οἳ σὰ ος οὗ “685 ΟΠτὶςῦ, 06 ρτες- 

ὮΏγίθιβ 816 88 ὑῃ6 “ΑΡΟΡΤΙΕ5, αξ ὑπ 6 οουποῖ] οὗ ἀοά”. 1 ορεάῖεποθ 

15 ἆπθ {ο ὑΠ8 ὈΙΒΒΟΡ ἃ5 ἴμο συϑοθ οὗ αοά, 1ὖ 15. ἆπο {ο {6 ῬυθβΌυ θυ 

5 ὑπ Ίανν οἱ “655 Ομτ]δύ)», 

Τὸ ποθᾷ Πατά]γ Ῥο τεπιατ]κθᾷ ουν αὈγοτεῖνο οἱ ιο γιο βρΙΙῦ οἱ ζοπείᾶοτα- 

ΟΙνΙςΙαπ1ζγ, ἴῃ Πο ποσαθίοη οὗ Ἱπάϊν]άαα] {γοεάοπι απά ἴμο Ο0Ἠ56- η ο 

ααθηῦ βαρρτοβείοη οἵ ἀῑτοοῦ τοβροπβΙῬίΠϐγ {ο ἄοά ἵπ Ομ τ δύ, 15. ἐμ [815 Ίαη- 

ογαδηίπσ ἀθεροῦίσπι πα Ὑ10 ἢ πρ Ίαησπαρο, 18 ἐα]καη Η{θγα]]γ, ος 

πγοι]ά Ἰπγοδί ἴ]ιο ερί5οορα] οίῆσο. Τῦ 15 πιογθ Ἱπιροτίαπῦ ὕο Ῥεαχ 1Π 

πηῖπά {ο οχζοππαθίησ μοῦ, ὑπαῦ ἴπο πθεάς απά ἀῑδίγασίίοης οἵ {ῃ6 

ασο 5οθπηθἆ ἕο οα]] {ον ὦ συθαύθυ: οοποθηΐγαθίοη οὗ δαὐβουϊυ 1π ἐμ 

ερὶςεοραῦθ; δια πο παϊσλῦ νο] 08 βαγρτ]σεά, Ἡ αὖ ἃ ρτεαῦ ογ]δῖς ὑῃ8 

ἀείοποθ οὗ απ α]]-Ιπιροτίαπῦ ης θα 10}. πγογθ οχργθβδεἆ ἴῃ σου θ᾽ ϱ816- 

ΛΙ]]1γ πνεῖσ]εά απἀ σαατάεἆ. 

Βίταησε]γ εποισ], ποῦ ΤΙΔΩΥ 76αΥ5 δέου. Τσπαῦίας μις αδβεγίεά ΤῊΘ βαπιθ 

{ο οἶαίπις οὗ ἴλο ορίοοραίο 5 ἃ 5α[οσααιά οἱ οΓΙΠΟΔΟΣΥ, 4Π- πο . 

οἴ]ιου πύου αβοά ἐμ β4π1θ Ιπδγιπιεηῦ {ο αἀναποθ ἃ τει ΑἸ ἘΝ ἘΠῚ 
- . . . . 6ΒΡἵ5ΒΟ - 

4{οτοπῦ {οτπι οἵ ΟΠΙαπΙθγ. ΤῊ οτσαπΙζαθῖοη, ἸνΠΙοὮ 15. {5 ϱΠ1- Ῥιοπίςπη, 

Ῥ]ογεά {ο οοπηβο]ἰάαζο ἀπ αάναπορ ὑπ Οαὔμο[ο ΟἨατοἩ, πασηῦ 

1 ηΠ/Υπ. 8. {πο Τσπαθίαη Ἠρίβ{16Ρ. 
3 {ῦ.; οοπαρ. ἥαρη. 4, Ῥ]ιϊαᾶ, 7. 6 Μαρῃ. 13. 
8 πηγη. 8. 7 Τγαΐ!. 14. 
4 Ῥοΐμο. 8 ἐν ἑνότητί Θεοῦ καὶ ἐπισκό- 9 Ἠῃ]εβ. 4; ΟΟΠΑΡ. ὑπ 1Πθί8ΡΠΟΣ ἵπ 

που (τ. 1. ἐπισκοπῇ) : οοπ1ρ. Ῥ]έϊαά. 3,8. ΦῬΗϊϊαᾶ. τ. 
ὅ Το ποτᾶ πρεσβυτέριο», πΠΏῖο]ι 90- 9. Τταῖ!. α, 3, ἩΙαρη. 6, ΦπΗ/ΤΗ. 8, 

ουσβ ι Τήπι, {γ. 14, 15 ΥΘΥΥ τοιιοπί {πι 10 Μαρ. 2. 
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Μοπία- 
ΏΙδΙΗ, 8 
τοβοῦῖοἩ 
αραϊηςδύ 
{18 οσίτα- 
Υ8Ρ8ηΏΟΘ. 

ΤῊΝ ΟΠΒΙΡΤΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

ΒΟΥ ΘΔ] πε]] ὑο θεία ῬΗςΏ ἃ οοπιραοῦ ΕΡΙοπΙῦθ οοπιπιαπΙὔγ. 1 

Ίανο αἰνονάγ πιοποπεά πο ααὔπογ οἱ ἴπο ΟἸοπιοπίίπο Ἡοπιῖ]ορ 45. 

ἃ 5ἰαιπο] αἀνοσαῦθ οὗ ΕΡΙβοοΡαογ’. ἩἨ15 νίθν οἳ ἐ]ο βαπούϊομϑ απά 

Ῥτϊνι]οσος οὗ ο οὔοθ ἆοες ποὺ ἁῑ[ες τηαογα]]γ ἔτοπι ὑμαὺ οἳ 

Ἱσπαδίας. Το πια] ὑιάο οἳ πο λυ], ΒΘ 5αγ5, πιαδύ οΡοΥ 

ὃ 8ἰπο]θ ῬΘΙΒΟΗ, ἴμαῦ 50 1ὖ πα 6 8010 ο οοπῖηαπθ ἴῃ Ἠατ-. 

ΙΠΟΩΥ.. ΜοπατοΙγ 15 ἃ ΏΘΟΘΕΣΑΥΥ οοπά1δοη οἳ Ῥεᾶςθ; Όπί5 πιαΥ Το 

5660 {τοπι {ιο αδρθοῦ οὗ ὗ]ο πνοτ]ά ατοαπά : αὖ Ρτοςθηῦ ἴ]θγθ ατθ πΙΩΏΥ 

Κϊπος, απά ἴλο τερα]ύ 15 ἀἱδοοτά απά πνασς ἴῃ ο πνοτ]ἀ ὕο οοπιθ (οά 

Ἱα5 αρροϊπ{εά οὔθ Ἐάπσ ο], ὑμαῦ “ ὈΥ͂ τεᾶδοῦ οἳ ποπαχο]ιγ απ 1πάθ- 

ὐγασΒρίο Ῥεαςθ ΠΠΑΥ Ὀ6 εδαῦ]βδ]ιεᾶ: ιοτείοτο 41} οαςΏῦ ὕο {ο1ουγ 

6ΟΠ19 9Π6 Ρ6ΙΒΟΠ α5 στρ, Ῥγεί[εττῖπς Εἶτα 1 ΠΟΒΟῸΣ α5 ο Ίπιασο οὗ 

οά; απά ὑμῖ5 σια]άο πιαδῦ 5Ίουγ ο πναΥ ὑπμαὺ θαυ. {ο ὑπ6 Ἠοἱγ 

ΟΥ”. ΑοοοτάπβΙγ Ἡο ἀε]ϊσΠίβ {ο βΡοα]ς οἳ ὑῃ8 Ὦϊβ]ιορ α5 οεσαργΊης 

189 Ῥ]ασο οὐ ἴλο φεαῦ οἵ ΟἨτὶςύ. Ένουγ Ιηδα]ὅ, Ἡθ 5α75, απά ΘΥ6ΥΥ 

Ίοποιγ οβετεά {ο ἃ Ὀϊ5]ορ 15 οαττιεᾷ {ο ΟΙτὶκῦ απἆ ἔτοπα ΟΠ υϊϑὺ 18 

α]κοη αρ ὧο ἴλθ Ῥγεδεηοθ οὗ πο Ἐαύμεν; απά ας 16 15 τεφπ]θεά 

πιαηϊ{ο]ά”.  Βἰπι]ατ]γ απούῃες ντος οἳ ἴμο ΟἸεπιοπίῖηθ ογο1θ, 1 Ἠο 

Ῥο ποὺ {μ6 5απ1ο, οοπρΡΩΤ65 ΟἨτὶδῦ {ο ο οαρίαΙἩ, ἴπο Ὀϊδμορ ἴο πο 

πηαῦο, απά {86 ρτοςΏγίους το 6 βα11οΥ5, Ὑγ8116 ὅ]ιο Ίουγος ογάςτ5 απά 

ἴ]ο ]α160γ Ἠαγο εαοἩ ἐ]αῖγ Ῥχορος Ῥ]ασο ἴῃ. ἐμ 5Η1Ρ οἱ ὑμ8 Οµαγομ”, 

Τῦ 16 πο φατρτίσο ὑμαῦ 500} οχἰταναραπὀ οἸαίπας ϱΠοτ]ά ποῦ Ἠαγνο 

Ὄθοι α]]ογοά ο ρα. αποβα]]οπσοά. Τη οΡροβΙὔἸοηπ ο ἴμο 1οῇῦγ 

ογατο]ῖσα]. Ῥτοῦοηςίοπς ὑππ8 αἀναποθᾶά οἨ ὑπ οπθ Ἠαπά ἴῃ πο 

Ἰσηαίίαη Ἰοῦίοις οἩ Ῥο]α]{ οἵ ΟαὔμοΠοῖδπι απά οἩ ὑπ οὔμειτ Ὦγ 

πο Ο]επιοπίίπο συῖύθυ ἴῃ Ίο Ιηζεγεςῦς οἵ ΕΟΙοηΊςπι, 8. ἴτοης αρΙτηύαα]- 

δῦ τοαοίΐοῃ βοὺ 1π. ἴῃ, ΤῈ ἵη 105 τιθηΐαὶ ἀβρθοῦ ἴ]λο ΠΘυ ΒΥ οὗ Μοπίβπαβϑ 

πηιιδῦ ὃο τοραγάθά α5 ἃ Ῥτοίεδῦ δρϑίπβῦ ὑῃθ βρθουϊδέϊνθ βα υ]θ 168 

οὗ (ποβίιοῖδηι, οἩ 5 Ργαοῦῖσα]. 5146 1ὖ πνας Θαῦ ΠΥ α τερουπά ῬΌΤη 

ὑμ6 ασστοςεῖνο ἰγταπηγ οἱ Πἱετατο]λίοα] ἀββαταρύϊοη, Μοπίαπας ἑαασΏῦ 

ἴλαῦ ὑμ6 ὅγαο βποσθββῖοη οὐ ἴμο δρϊτό, {Π6 απἰ]οχίχοά απο] οἵ 

Ὀινῖηο σταοθ, τητιβῦ θ6 εοτισΏῦ ποῦ ἴῃ ἐλο ἨΙετατο]άσα] Ῥαῦ 1ῃ Όλο ρτο- 

Ῥ]ιοίίο οχζεν, Έον ἃ τσι ουαὐναγα βΥΣίετα Ίο φαρεθαύεά {Π6 ἔγθθ 

Ἱηγγατά Ἱπιρπαίςο, πα]άΙγ {απαβῖσα] α5 πγοτο 105. πιαπ][εςίαδΙοἩ5, πρ 

τεαοβίοη. ποτοτί]λοίο5ς ἱδδιεά {τοπι ἃ ἴπαπο Ἰηδίποῦ ΠΟ. τορε]]θά 

1 969 4Ροτε, Ρ. 290. 4 10. ΠΠ. 66, Το. 
3 Οἶσπι. Ἠοπι. ΠΠ. 61, 62. δ 1ρ. ἘΠ. ΟἸετη. 15. 
Σ 1ο. τπ 6ο, 66, 7ο. 
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ασα]ηςύ ἴΠο οΡΡοββῖνθ γο]ο οἳ οχκίειηα] ἰταδ]θίοη απᾶ ἀϊᾷ Ῥαΐθο {ον 

ὕπο {τοεάοπι οἳ ὑπ ἱπαϊνι πα] ερῖθ, ἸΠοπίαπαβ πας οχοοτητηιπῖ- 

οαίθά απά Μοπίαπίςπι ἀῑεά οαῦ; Ῥαῦ ἐοισ] ἀθαᾶ, 16 γοῦ 5ρ8 ΚΘ; {ου 

ο Ῥοτδίοη οὗ 195 Ῥείζου ρϊτϊῦ τνας Ιπ{αβεά Ιπίο ὑπ6 Οαἴπο]ο ΟΠατο]ι, 

νγη]οὮ 16 Ίεανοποά απἆ ταβγεδ]Ώεά απά Ιην]σοταίες, 

2. ΙΕΕΝΑῦ5 {οηογεά Ἱσπαίίας α[ίετ απ Ιπύθιτα] οἱ αροιῦ ἔπο 2. 1πῈ- 

σεπεταίίοηΏς, ΠΠ ο α]ίογοά οἴτοππιδίαπορν οὐ ἐμ ΟΠατοΝ, ἐπ νο 

α5ρθοῦ οἳ ιο ορίδοορα] οβϊοθ Ἠαβ αἱδο απάεγσοηθ ἃ «Ἠαπσθ, ΤῊΘ 

το]ρῖοας αὔπιοδρῃοτο 15 ΠΟΥ οἨαγροά τ] Πεγείθῖσα] εροοπ]αδίοης οὗ 

411 Κιπά8, «Απιιόρῦ ὑμθ οοπιρείΙὔ]οη οἳ τῖνα] {εασμειε, 811 εασοτ]γ Ὀἱά- 

ἀῑπρ {ος 5ιρροτῦ, ο ρεγρ]εχθά Ῥε]ίογογ αδ] {ου βοπιο ἀθοϊβῖνθ {ο5ῦ 

Ὦγ π]Ἡ]οἩ Ἠθ πιαγ ὕτγ πο οἶαῖπις οἵ ὑμ6 ἀδραίαπίς. Το ἐς ααθκίῖοτ 

Ίτοποις ΒΌΡΡΙ185 απ ϑῆβυγθυ, 61 τοι πΙςΗ,) Ἡθ δύσιιθθ, «{ο αβοοτύαῖη ΤΗθΡΙΕΠοΡ 

ἐμ6 ἀοούτίπο οἱ ο ΑΡο5ί]θ», αρΡΙγ ο ὑπὸ ΟΠτοἩ οἳ ὑπ6 Αροβί]ο». Ὃ ο. 

Τὴ ἐπ 5ιοοθβδίοη οἳ ἨΏΠορς ἐτασίης 0]λεῖν ἀοβοθηῦ {γοπι ἴμο ρτϊηηάνο ο. 

ασο απἆ αρροϊηίζθά Ὦγ ο Αροδβῦ]ος {Ποπηκο]τος, γοι Ἠαγνθα α σπαταη{οο 

{ο ὑπ6 ὑταπρπιϊβδίοη οὗ ο Ῥαχο {α0Π, πν]οἩ πο Ιδο]αθεά, αρδίατί, 

56! Εοοπϑύιυα θα ἴθασματ οαη ἔτ 15, ΤἨετο 15 λαο ΟἶπατοἩ οὗ Ἔοπιο 

{ο Ἰηβδίαπος, ὙΠο5θ οαρίδοορα] Ῥοάΐστεθ 15 ρετίεοῦ ἴῃ 811 105 Ἠπ]ςς, απἆ 

ν/ηοβο θαγ]οςδῦ Ῥϊδ]ορς, 1άπας απᾶ ΟΙεπιεηό, αδφοοϊαῦεά πηθ] {ιο 

ΑΡοβῦ]θβ ἐμαπιβε]νο5: {]οτο 15. ὑμ6 ΟΠατοῖ οἳ Ῥπιγτηα ασαίη, π]οςδθ 

Ῥϊδμορ Ῥο]σοατρ, ὑμ8 ἀῑδοιριο οἱ δῦ ὁομτ, ἀῑθά οπ]γ ἐμ οἴμεν ἆαγ "ν᾽ 

Τμας ο ερϊδοοραῦο 15 τεσατάθἆ ΠΟ ποῦ 50 πηπο] 85 ἴ]ο σοπέγο 

οὗ οοοζεδαδίίσαῦ «ωποϊίψ Ὀὰὺ ταῖηενγ α5 ιο ὤεροδίίανή ο αροδίοζία 

ἔγααιέζοτο, 

ΤῊΝ νῖοσ 15 ποῦ Ῥοσι]αχ {ο Ίπεπωιβ, [Τὺ β6θΠΙ5 ὅο Ἠαγο Ῥθοι ΤῊΘ βαπ1θ 

αἆναποθά 6ατ]1ευ Ὁ Ἠεροδίρρις, {οχ 1π ἃ ἀθίασμεᾶ {γασπιεηῦ ο Ίαγ5 αν ἢ Ῥγ Ἠερο- 
χο οἩ ἴ]θ 5ιοοθββῖοη οἳ ο Ῥϊεπορς αὖ Ἴοπιθ απἆ αὖ Οοτίπ{Ἡ, εἴρραις διά 

αἀάϊπς ὑπαὺ ἵπ εαοἩὮ ΟΠ ΤΟ απᾶ ἴῃ ε8οἩ βιοσθδδῖοη ὑπ 6 ατα [10 σας Παη. ν 

Ῥτοβεγνεά”; 80 ὑλαῦ Ἡο 5Θ6Π15 Ἠθγο ο Ῥο οοηίτονετᾶηςσ ἰἐλαῦ 6 σποβῖβ 

{α]ςε]γ 50 οα]]εά᾽ ποσα οἱβοπ]οτο Ίιο ἆεποαποθςδ'. Τὸ 15 ἀῑδιποϊ]γ 

πηαΙπζαϊπεᾶ ὈΥ Τετία]]Ίαη, πο γοαησες οοπὔεπιρογατγ οὗ Ἱτεπαας, 

πο τείετς, 1{ ποὺ σι Πο 6απθ {ΤΘΠΠΕΠΟΥ, αὖ ]οαδῦ γη οεαια] 

οπιρΏαβῖδ, ο πο ὑγαάιύϊοη οἱ ο αροδίο]ο οἩιχοιο ἃ5. Ῥγοβδεγνοά 

Ὦγ ἴλμθ βαοοθβδῖοη οἵ ὑη6 ορὶδοοραἴθ”. 

1 969 οβΏθοἱα]]γ 111. 60. 2, 3, 4, ἴγ. 26. Ὁ. 220. 
4 8ᾳ., ἦν. 32. 1, Τ. ΡΙ81., Υ. 20. 1, 2. ὃ Ἐπβεῦ. Η. Ε. ΠΠ, 32. 

3 Τη Ἐπςοῦ. Η. ΚΕ. ἵν. 22. 866 ΔΌΟΥΘ, 4 Τοτίπ]], ο Ῥγώδεγ, 31. 
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3. Οσ- 4. Α8 πο ϱοπογαῦῖοηβ Ιπύεγγεηθᾶ Ῥοεύῦπθεη Ἰοπαῦίας ἃπα 1το- 

ἘΠΕῚ ΏεθΙ8, 850 ἴ]ο 5.1Ώθ Ῥοπίοᾶ τοας]Ώ]γ ερεα[ίης εεραγαίος Ίγεηορας ἔγοπι 

ΟνρηιΑν. [1 να Ἱσπαδίας ἴμο Ὀϊδμορ 15 ὉΠ6 οθοηῦτο οἱ ΟΕτΙδῦίαπ 

υπΙῦγ, 1 τ τὺ Ίγθηροα5 ηο 15 ο ἀεροβΙίανγ οἳ ὑμ8 αροδίο]ῖο ἐταςΙδίομ, 

ΤῊΘ τὴ Ογρυίΐδῃ Ἡθ 15 πο αὐδοζωίο υἰοεφετεπί 9, Ολγίθ ἵηπ ὑμίηρβ 

ο αμα ερϊδαα]. {η πιογθ κἰτοησίμ οὗ ]απσιασο Ιπάεεά 16 ποπ]ά Ῥο ἀϊβ]οα]6 

οὗ 6Ἠπίέ. {ο βαγρας5 Ισπαίίας, Ψ]ο Ινεᾶ αροαῦ ἃ οθηύασγ απά ἃ Ἠα]{ ΘατΙΙΕΓ. 

ἨπΠίΕ {ο ϱΊπο]ο οχοερίῖοη οὗ ὑπ6 βαοετᾶοἵα] νί6υγ οἱ ἐπ παϊηϊςύτγ 10 ἢ 

Ἠαά γόνα αρ πηθαππγη11θ, ΟΥρΠίαη Ῥαῦ5 {ουγ/ατά πο αβδβαπηρθίοη. νγη]ο] 

{815 {πίμου Ῥαά ποὺ αἀγαποεά εἶπεν Πὔετα]]σ ΟΥ βαοείαηΙα]Ιγ Ίοπς 

"πθΐουθ. Τί οπθ εχοερθϊοη Ἠονπθγετ 15. 811 Ἱπιροτίατί, {ος 10 τα]δεά 

ἴμο βαπούϊομβ οὗ ἴ]ιο ερὶδοοραίθ ο ἃ Ἠϊσ]εγ Ίετε] απἆ Ῥραῦ ΠΟῪ {ογοθ 

1Πύο οἷά θες οὗ τεβδρεοῦ. Τπεογείϊσα]]γ Ἰλπεγείοτο 165 πιαΥ Ῥο παϊά 

ὑπαὺ ΟΥρτίαπ ὑοο]ς Ἠϊ5 βξαπά οἩ ο οοτηρἰηαΜῖοπ. οἵ ὧιο οοο]οριαςί- 

οαἱ απ]ιοτ1ῦγ αξ αβδετιεά Ὦγ Ἰρπαθας τι ὑμ6 βαοογάοίαὶ οἶαῖτη 

Ίπβποποο ἨΠίοἃ Ἰωά Ῥθεηυ ἀθτε]ορεά ἴῃ πο μα] οεπύατ Ἰαδύ ραξ Βαῦ 
οἱ Οσρτίαπ 
ΟἹ 119 6ρ1- 
βοοραΐθ.0 γραΐθ οοηβῖςύεᾷ ποῦ ἴῃ ὑμ8 ΠΟΥΘΙΟΥ οὗ 815 {αογείῖσα] νίοσ’ς, Ῥαῦ 1η Ἠ]8 

ἴπο του] ΙπΠασθηοθ ΥἩΙοἩ 119 εχετοῖδεά ἴῃ {Π6 οἰεναῦίοη. οἱ ἴμοθ ερίδοο- 

Ῥταοΐϊσα] 6ΠπεΥςΥ απᾶ 5ποοθ5. ΤῊΘ αἈπο]αῦθ ΒΌΡΥ ΘΙ ΔΟΥ οἱ ο Ῥίδμορ 

παά τοπιαϊπεά ἨὐΠετίο α Ιοβ0γ {1016 ος αὖ Ιεαδύ ὦ νασιο 1]]-άεβποᾶ 

αβεαπιρίίοἩ: 16 ῬθσαπηῬ τοαρ] 115 εχογίῖοης ἃ δαΏείαπῦῖα] απἆ ραΐοπῦ 

δια πποτ]ά-πιάο {ποὺ πο ΕΠτδῦ Ῥτε]αίο πνῃοβο {0ο ο οΠατασίεΓ 

νιργαῦοά ὑΠτοασλποιῦ πο πλοίο οὗ ΟΙπδοπάοπι, Ἡρ πναβ ἀπίνεη ποῦ 

1655 ὈΥ ἴπο οἰτοιπιδίαποςϐ οἳ 115 Ῥοβίίοη ὕΠαη Ὦγ ΠῚ5 οὐαὶ Όθπιρο- 

ταπηθηῦ απά οοπνΙοῦΙοη {ο ὑμγον 811 Ἠϊ5 ΘΠΘΥΡῪ Ιπίο {815 βοαὶο. Απά 

ἴλο Ῥεγππαπεπῦ τερι]ῦ ν/α5 πηποἩὮ γαρῦος Πατ ο οοσ]ά πᾶν απἰ]ο]- 

ραῦθἆ Ῥε[ογε]απά οὐ τεα]σεά αὔθ ὑπ6 {αοῦ Ἐοτοεά Ιπίο ο ερὶ- 

εοοραίθ ασαϊηςὺ Ἠ]5 η], Π6 ταῖδοᾶ 10 ἴο ὃ Ροδῖθίοη οἳ αΏβο]αῦθ 1η46- 

Ῥεπάφπος, {τοπι ὙΠΙοἩ 15 Ἠαβ ΠΟΘΙ βἶΠποθ Ῥθεεη ἀθροβθᾶ, Τὴ ὕπο 

στοαῦ οοηίτοΥθτβῖθβ ἴπ ὙΨΠΙοἩ ΟΥρτίαη εησασεά, ἴποιση ΠπιπιεάιαίθΙγ 

ατίίησ οαῦ οἱ απερίοης οὗ ἀἴδοίρμπο, οοπηρῖπεά {ποπι ορροβῖζθ αἰάθς 

ῦο οοπβοΠάαῦθ απἆ επΏαπος ἴμθ Ῥούγεσ οἱ [86 ΡίδΠοΡς’. 

Ε]τοῖ 60Π- Ἐηο Πτα απεδοη οὗ ἀἱδραῦο οοποεγπεά {πο ὑτοαπιεπῦ οξ Απο} 
ΓΤΟΥΘΙΑΥ. ο Πα ]αρεεά ἀπτίης {Π6 τοοθηῦ Ῥογβεοαίίοη ππάας Ὠεοίαδ. Ογρτίαν 

1 Τηο ΙπῄπεποῬ οὗ ΟΥρτίαηπ οἩἳ πΠθ 86. (1857). 566 αἶδο Ἠοίίροτσ Τ]αξοίις 
ερὶβοοραίθ 15 αδβΙσ βἰαζεᾶ ἴῃ πο τίρο- «ἄσοϊίωε 6η ργίαπιιδ Ὁ. 367 54., ΗΠ ΠΟΥ 
ΟἿ αγί]ο]θΏ ὮΥ Καγ5ετ επ] ]εᾶ Ουρτίει Οὐργίαπ᾽)5 1με]γε Όοπ ΟΥ̓ Κίτε]ε Ὁ. 59 
οἷν 1’ ἀιίοποπιίς ἆε ἴ Εγρίδοοραϊ ἴῃ. ἴηἩθ 84. Έοτ Ογρτῖαη)ς ποτ] ϱοποτα]]γ 566 
Ῥευιε ἄε Ί Πέοϊοφἰέ ΧΥ. ὮΡ. 138 Βᾳ.,242 δϑηυ} Ὠῖοί, οἱ Ογίςί. Ἠϊοφτ. 8.0. 
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ἴουπα Ἠϊπιβο]{ οη ἐ]]ς οοσαξδίοη ἀοῖησ Ῥαΐΐ]α {ου ἴλο αρὶεοοραΐθ ασαϊηςὺ Ττοππρπέ 

ὃ. ὑποίο]ά ορροβι οι, ασαϊηςῦ μι 6 οοη/{6β5ογς ο οα]πιεά πο τ]σ]λύ οὗ ο 

αρβο]νίηςσ απά τοβύοτῖησ μεβο {α]]οπ ῬτοίἨτεη, ἀμ ασαϊηδῦ 15. ΟΠ 

Ρτεβογίοτβ ὙΠῸ ἵΏ ὑπ αΏροποο οἱ ἐ]αῖγ Ρί5ΠοΡ 5αρρογίαά ὑπ6 οἶαῖπας οὗ 

ο οοπ{οβΒοτς. Έτοπι [15 τοϊτεπιοηῦ 119 ]απο]ιεά Ἠϊ5 εἶιαίί5 ασαηδό 

815 οοπιρ]ηεά α1ΥαΥ7, ὙΠΘΥΘ Δ αΤΙΦΡΟΟΓΑΟΥ οἳ ππογαὶ ΙπΠπθηςο 1γαβ 

]θασιιοά τι] απ ατἱ5ύοοταοΥ οἱ οβοῖα] ρῬοβιύϊοθ. ΠΠ βῖσπα] ἀθΐει- 

τη] οι απά «οπγασθ ἴῃ Ῥατεαίης Π15 αἶτα, απά τυ τ ποῦ 1655 βωρϑοῖ 

απᾶ αἀάτοςδς ἴῃ ἄἰδοεγηῖ]ησ {1θ 1πθαΏ5 ΤῸΥ οαττγίησ 10 οαῦ, ΟΥρτῖαη ας 

οη ὑμ15. οοσβδίοη ο {ατίηες αάγαπίασο, ἴΠαῦ Ίο γγας ἀείεηάΐπσ {ο 

οα45ο οὗ οτάοετ απἆ τ]σ]ῦ. Ἠΐδ 5αοοθεᾷθά ΤΠΟΓΘΟΤΕΓ ἴῃ εη]ςης ἴῃ Ἠ18 

οα1156 πο τα]οις οἳ ὑπ6 πηοβῦ ρουεγ{α] οἨατο] ἴῃ ΟΠτῖδίοπάοπι,. Τηα 

Ῥοππαπ οἶειαογ ἀθο]ατεά ἴον ο ῬίβΠορ απά ασαϊηςύ ἴμο ΡγοβὈγίοις 

οἵ Οατίμασθο. ΟἱἨ Ογρτῖαη’5 αἰποθγΙῦγ πο τθααδοπαβ]θ αιθβθῖοη απ ο 

επἰοτίαϊηθἁ. Ίπ πιαϊηίαήης πο απἰᾗοτϊιῦγ οἵἨ Ἠ]5 ο/]σο Ίο Ῥε]ιονοά 

Ἠ]τηδε]{ {ο Ῥο Πσ]ήησ 5 Μαρίοτ Ῥαΐῦῦε, απά μ6 βοασ]ῦ 5αςοθβ5 α5 

ὑπ οπΙγ βα{οσιατά ος ὑπ6 ΙπύεοτΙϐγ οὗ πο Οπατοᾗ οἳ Οµτῖςς. Ίπ ἐπ15 

Ἰο6ύγ απά ἀῑδιπίοτερίοα αρὶτῦ, απά νι ἴμεδο αἀγαπύασες οἱ Ροβίὔ]οἩ, 

Ἡο επύεγοᾶ προη ὑπ6 οοη/{οςῦ, 

Τὸ 15 ὉΠΏΘΟΘΕΒΔΙῪ {ΟΥ ΠΙΥ Ῥαγροβο {ο {ο]]οιυ οιῦ ὑπ6 οοπβ]οῦ 1η 

ἀθύαΙ]: {ο βου Ίου α]θπιαίεΙγ πο Ροβίδίοης οἱ ἴμθ Όντο οοπιραθαη {8 

πγετθ 5Η1{06ἆ, 80 ὑμαῦ {γοπι πιαϊηίαϊΙη]ησ ἀΙδοιρ]πθ ασαϊηςὺ ο οἶαπι- 

Ρίοης οἵ ἴοο στεαῦ Ιαχ1ῦγ ΟΥρτῖαη {οαπά ἨΙπαςε]{ Ῥτούεοῦίησ ὑπ6 {α]]16π 

ασαϊηδῦ ἴ]λο αἀγνοσαίορ οἳ ἴοο ριοαῦ βοτοτΙῦΥ; {ο χασ {16 Ῥτοστεςς 

οὗ ἴἶιο βοβίβιῃ απ πο αὐθεπιρύ {ο εδίαβρ]δῃ α τῖνα] ορἰδοοραίθ; ΟΥ ἴο 

αηγαγε] πο οπἰαπσ]επιοπύβ οἵ ὑΠ6 Νοναίίαπ οοΏ{ΓΟΥΟΙΑΥ απ Ίαγ οραεἩ 

ἴμο Ιπίτ]σα{ο τε]αθῖοης Ῥεύπεεη Ἐοπιθ απά Οατίμασθ’. Τὸ 15 βαβ]οϊθηῦ Ῥοψος οὗ 

{ο 5αγ ὑποὺ ΟΥ)τίαπς νῖεῦοιγ νγαβ οοπηρ]οίο. Ἐο ἱαπιρῃοὰ ονοσ ἴ]ιο ο στο, 
οοη/{8ΑΦοΥ5, ὑγιαπηρῃθά Ο9Υ6Υ 15 ΟὟ Ῥτοβογίους, ἐγαπιρ]εῦά ουεχ {86 ο. 

ηεα. 
βομ]ρπιαῦ]ο ΏϊδΠορ απᾶά Ἠϊ5 ρανύγ. Τῦ πας πο πιοδύ εἶσπα] 5αοοθςς 

Ἠαζμετίο αο]ενοᾶ {ον πο αριςεοοραύθ, Όθυσατιδο ὑπ αὐ] δὰ Όσετ 

{οασ]ᾗῦ απά ὑπ νἱούουυ που οἩἳ 15 ἀεβηϊῖίο Ίδειθ. ἼΜο αἈεο]αίζα 

ΒΙΡΥΕΙΩΔΟΥ οἱ ἴ]ο ερίβδοοραϊ ο[ῇσο ν’αδ ὑμιπι5. οδζαὈ]]δ]εά ασαϊπδύ ὑΠ6 ὕνγο 

αηίασοπη]ςῦβ {τοπ ΘΒ 16 Πδα πιοςῦ ὕο {ραχ, ασα]ηδῦ ἃ τουοση]δεᾷ ατί5- 

1 Τηρ Ιπίτίοαογ οὗ ἴμο π]ο]ο ργουθοᾶ-  αϊδίς, ταιγῖησ απᾶ οσοι Ιπίοτομαπσοᾶ 
ἴηρ 15 ἃ εἴτοπᾳ οτἰἆσπορ οὗ {π6 ροηἩἴηθ- δ {χο οπαησο οὗ οἰτοιπβίαποςβ, ΔΤ 
ΏΘΒΑ οἱ {μο Ἰοὐίογς απᾶ οἴμοχ ἀοοαππσπίς  τοτγ παίιτα], Ὀπῦ ὙΘΥΥ ππ]]ο {πο {ῃ- 

᾿ς ΜΉΘ. οοπίαϊἩ {π6 αοοοππῦ οὗ {1ο 6οΠ-  τοηπθῖοη οἱ ἃ 1οΥρ6χ πο ας ἃ ἀῑδίϊποί 
᾿. Ἱπογεταγ. Το βἰἰπαίίοπς οἱ [π απίασδο- Εἶάθ ἴο ΠΙΜΙΠΙΑΙΗ, 

ΡΗΠΠ,, 16 
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{οογαογ οἱ θοο]εδιαςέϊσα] οίῆορ απά απ Ίτεφα]αν Ῥαῦ ποὺ 1655 Ρονγοσ{α] 

ΑΥΙ6ίΟΟΓΑΟΥ οἳ πποτα] πνεϊρ]ιῦ. 

ΤΊο ροβΙίοη οἱ {16 ὈϊβΠορ ταῦ τακρθοῦ ο ἐπ Ἱπαϊνιάια] οἶνατο]ι 

ΟΥ̓́Θ; πγ]]ο] 11ο τα]οά πας ἔμας ἀεβποά Ὦγ ὑπ6 Ετεῦ οοηῦεβῦ Ίπ ΒΊΟΝ 

Βοοοπᾶ  Ογρτίαη επσασαά, Τ]θ 5εοοπά οοπβ]οῦ τορα]εά ἴῃ ἀθίογπηϊπίτπς Ἠ]μ 

πας το]αθίοη ζο ὑπ6 ΟΠατοἩ απ]γειςα]. 16 5ο]ήσπι πΏ]οὮ μα οτούΏ πρ 

Ὃ τον οὗ ἁπτῖποσ {π6 βτςῦ οομῆϊοῦ ογεαῦεᾷ ἴλο ἀῑβιοα]όγ ΠΟ... σαν οοσαβίοη. ο 

886 βοοοπἀ, «Α. απεβῖοη 4105696 Ψλοίμοτ Ῥαρίίσπι ΟΥ̓ Πετείῖο απᾶ 

βοἩ]βπηαθίο αΠοι]ά Το Ἠειά να]ιά οὐ ποὺ. ΒῬύερμεη ὑπὸ Ὥοπιαη 

ΡΙΑΜοΡ, Ῥ]εαάίπσ ἴ]μο Ἱπιπιπιογία] ουβύοτα οἱ 15 οατοί, τεοοσηϊδεά 

109 ναµατγ. ΟΥρτῖαἩ Ιπαῖκίεᾶ οη τεραρί{ῖδπα 1η 6ΟΠ. 68565. Ἠιί]λετίο 

086 ὮϊςΠορ οὗ Οατίμασο μά αοὐεᾷ 1π οοτάῖα] ΠατπιοηΥ η ἢ Ὥοπιθ: 

Ῥαῦ ποῦ ἴ]μετο γα5 ἃ οοἱ]δίοι. ἈΒύερπεῃ, Ἰπλεπίήης ὑπ Παισ]Ώῦγ 

ὕπιρεγ απᾶ ασργεββῖνθ Ῥο]ίογ οὗ 15 εαγ]ῖατ Ῥτοάεοθβδοχ Ὑ1οῦος, εΧοοπ]- 

πηαη]οα (θά ὑμοβο πο Πυθα {τοπ ὑπ ἜνοπιαἨ Ἴδασο 1Π 015 πιαῦίογ. 

Έ]μαξο αγγοσαπῦ αβειπηρίΙοη8 πγετο ἀἰτοοι]γ πιεῦ Ὦγ ΟΥΡρπαῦ. ο 

καπηπηοπθᾶ Βτβῦ οπθ απά ἴπΠοη αποίμετ βυποᾶ οἱ ΑΠϊοαπ ῬίδΠορς, ΕΟ 

ἀθο]ατεά ἴῃ 15 {αγοατ. Τσο Ἠαά οἱ 115 5146 αἱξο ἴλο οἩατο]ας οὗ 

Αρία Μπους, 10 δα Ῥεεη Ιπο]αάεά 1ῃ Βίερμεπ΄5 εὔιοῦ οἳ 6χοοπ]- 

πιαπ]σαθ]οη. ΤΠας5 ἴμο Ῥο]ῦ Ἠατ]εά Ὁ ΒύεριεὮ {611 ἵπποσποας, απά 

ἴῃο οἨατο]μες οὗ Αΐγῖοα απά ΑΡία τεἰαϊηθᾶ ὑμὶν Ρχαοῦιοο. Τμ Ῥείη- 

Ἐε]αίίοπςφ οἱἴρίθ δββουύθα 1η ἴπο εἴτισσ]θ πα ποὺ απ]πιρογίαηῦ, Αι ἴῃ Ίἴμο 

Ὅταν το ἰουταθν οοπΠ1οῦ ΟΥρυῖαη Παά τηδιηὐαϊπιθα ὑΠθ ᾿Ἰπάθρομάθηῦ βαρτεπιβογ 

ο. οί {86 Ῥί6Πορ οὐ τ ὑῃ8 οβίοουβ απᾶ πΙθπιΏαγς οἱ Ἠϊ5 οὔΏ οοηρτεραὔίοη, 

Οτο 80 ΠΟΥ Π6 οοπεπᾶεά 5ιοσθβε{α]]γ {ου Ἠ]5 Ππιπιαπαύγ {Τοπ ΑΠΥ 1Πῇῦετ- 

ἀοβηθά.  {ργοποο ἔνοπι νη(]οιύ. Αὐ ἃ Ἰαΐου ρογ]οά Ἱπάοεά Έοπιο οαγτίοᾶ ὑπὸ 

νιοίοτγ, Ὀαὺ {π6 Ιπιπιθά]αΐθ τεςα]ό οἱ ὑΠ15 οοΠΊΓΟΥΘΙΡΥ πγαδ ὕο εβύαὈ]ΙδΗΏ 

μα Ἱπάερεπάεπο απᾶ επ]απος Π6 Ῥοπεγ οἱ ἴ]α ερὶδοοραἰθ. Ίοτθ- 

ΟΥ̓́ {115 εἰτασσ]ο Ἠαά ἴμο {ατῦμετ απ τοῦ 1655 Ἱπρογίαηῦ Ο60ΠΑ6Θ- 

ᾳπ6πσοθ οὗ ἀεβηϊησ απἆ οχηϊρΙπσ Πο τε]αίΙοπβ οἱ ὑπ ερὶδοοραίθ 

ῦο ὑμ6 ΟΠανο] ἴῃ αποίηοεγ Ὑαγ. «ΑΦ 086 Ἱπάϊνιάπα] Ῥϊε]πορ πα Ῥθεν 

Ρτοποιηοθά {πάἱκρεηδαΡ]θ ῦο ο οχἰδίεποο οὐ ὑμ6 Ιπάϊν]άτα] οοπΙπαΙ.- 

Η{Υ, 8ο ἴμο ερίδοορα] οτάθγ πγαδ πο ριαῦ {ογνατά α5 πο αὈκο]αῦθ 

ἹπάρίραφΙρ]ο τερτοβεπύα νο οὗ ἴπο απῖναγβα] ΌΠιατομ. ἈὈγηοάς οὗ 

Ῥΐδμορς Ππάθεά 11ας Ῥθεπ Ἠε]ά ἔγθα θη ]Υ Ῥοίοτο; Ῥαῦ ππάετ ΟΥΡρτΙαΠ’8 

συ]άαποϱ ἴΠ6γ α5εαπιθᾷ α Ῥτοπιίπεπσθ πγΠΙοἩ (Ἠτεν 811 εχϊςποσ Ῥγεοθ- 

ἀθπύς 1Ππίο ἴμο αμαάθ, «Α. “ὁπ απάϊν]άεά ερὶδοοραύθ᾽ γ/ας Ἠῖ5 πγαίο]- 

ποτά. ΈΤ]μο ταπΙϐγ οὗ ὑπ6 ΟΠανοἩ, ο πιαϊηαϊπεᾶ, οοπβὶςῦ5 ἵπ {86 

δὰ... 
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απαπΙπηΙῦγ οἱ ὑπ6 Ῥϊδμορς’. Τη ὑλμῖς οοπῦγοΥ6ΙΒΥ, α5 ἴῃ Πο {ΟΥΤΊΘΥ, Ίιθ 

αοἰεά ἐ]τοισ]ιοαῦ οἩ ὑπ ργϊποῖρ]θ, ἀϊπαποί]γ αβεοτίεά, λιαῦ ἴ]ο εχΙςί- 

εποθ οἱ ἴ]ιο ερῖεεορα] οΏ]οςρ πας ποὺ ἃ τηδύνου οὗ ρυϑούϊοαὶ αἀναπίασε ΟΥ 

οοο]οβιαςίῖοα] τα]ο ο 6Υεη οὗ αροβίο]ῖο βαπούῖοη, Ῥαῦ δὴ αΏβο]αζθ 1π- 

οοπέγογοτΜϊρ]ο ἄθονοο οἱ ἀοᾶ. Τ19 ἐπαπαρ]η οὗ Ογρυίαπ ἔ]ογοίογο γνα 

{86 ὑτιαπαρ] οἱ 0Π15 Ρτ]ποῖρ]θ. 

Τ]ιο σγοαίποςς οἵ ΟΥρτίαπ” ΙπῃῄπεπορῬ οἩ {Π6 ερὶδοοραῦθ 15 Ιπάεθά Ογρτίαπ’ς 

ἀποθ {ο {815 {αοῦ, ὑμαὺ τι Ἠϊτι ἴμο φὐαζεπιεπέ οἱ ο ρτϊποϊρΙθ Ργθ- νε εν 

ΟΕ πο 5ῇδυρῃθϑβ απ Ραΐ9. 

ἀἰδαποῦπεςς οἱ Ἠϊ5 βαοργζοῦα] νίθνβ 1ὖ “011 Ῥο ππο {ο βρεα]ς Ρτθ- 

οθἆθς πα πεοθβκΙζαῦθς ὑπ Ρτασῦϊοα] ΠΙΘΡΙΤΕΡ. 

ΒΘ ΠΟΥ ; μαὺ οὗ Ἠῖ «οποερίοη οἵ ἴπο ερῖδοορα] οὔοθ ραεποτα]Ιγ μας 

ΤΑΌΘΙ ΤΠΑΥ Ὀ6 βα]ᾷ στο, ὑμαῦ Ίο τοσαχά5 πο ὈΙΒΠΟΡ α5 εχο]ιβῖνεΙγ ἴμο 

τερτερθηύαὔΊνε οἵ αοα ἕο ἴμο οοπστεσαίῖοη απά Ἠατά]σ, 1 αὖ 811, αξ 

{π6 τερτοβδεηίαίῖνο οἵ ἴῑο οοπρτεσαῦΙοη Ῥείοτο αοά. Τὴ Ῥίςμορ 15 

ἴπο 1ΠπΙβρ6ηξαΡΙθ οΠαππε] ος ἀἴνίπο σγαοθ, ὑμ6 ΙπάΙβρεηβαΡβ]ο Ῥοπά οἱ | 

Οµη]ρίαπ Ῥτούμειμοοά. Τ]ο εριδοοραῦθ 15 ποὺ 50 πιπο] ἐπ6 τοοί | 

α5 ἴμο {οαπαὔΙοη-βύοηθ οὗ πο οοο]εδιαβύϊοα] εἀϊῇάοῬ; ποὺ 5ο τη θοῇ ἴμα | 

Ιεοϊπιαίο ἀαεγε]ορπιεηῦ α5 Πο ΡΕΙΠΙΑΣΥ οοπάΙου οὗ ὃ οματομ”, 

ΤΠο ὈΙΒΒΟΡ 15 αρροϊπίοἁ ἀῑτεοῦιγ Ὦγ (ο, 15 τεδροηβίρ]ο ἀἰτεοῦ]γ ἴο 

6οἆ, 15 Ιπεριτθᾶ ἀῑτεοῦΙγ {τοπ ἄοά”,. ΤΠΙ6 Ἰαδὺ Ρροϊηῦ ἆθβεγγες 695ρε- 

οἷα] ποῦῖσο. ΤΠποασ] 1η πγογάς ηο {γεαπεπί]γ ἀείετς {ο ἴμο εδίαρΗς]ηεά 

Ἄδασθ ο οοπβδα]άπο ὑΠ6 Ῥτοδργίαιβ απἆ ενοη πο Ια10γ ἴῃ ἴλπο αρροϊπὺ- 

τηθηῦ οὗ ΟΠΊΟΘΙ5 απᾶά ἵπ οὔμεγ πιαῦύοτς αΠοοίῖης πο υνε]]-Ῥοῖπσ οὗ 88 

οοπηπηπΙγ, γοῦ 6 οηΙγ πα]ο ιο οοποθββίοη {ο ΠΕ] 16 ΙΠΙΠΙΘ- 

ἀϊαίεΙγ. ο Ρ]εαάς ἃ ἀῑτοοῦ οίβοῖα] Ἱπβρίταῦίοπ πυμΙο] επαρ]ας Βΐτη 

1 Ὦρ πι, Εσεῖ. 2 ΄Θαπαπι πηπ]ζαΐἴθιη 
Άγπιϊύθγ Ίεποτο οὖ νιπᾶϊοιτο ἄερεπιἉπβ 
1ηβΣίΤηΘ αρἱβοορ απῖ 1π οοο]θρῖα Ῥγοεί- 
ἀθπατπβ, αὖ ερὶδοοραύαπη ᾳποᾳπθ 1ρ8άΠ1 
πητπα δα 16 πάΙνίβαπη ργοβεπαα5’; απᾶ 
αραίῃ 'Ἐρίβοοραίαβ πηπς 86, ου]15 ἃ 
βἰησι]1β 1π ΒΟ] απ. ρατβ {οηθίἨτ: 66- 
ο]θβῖα 4ποᾳπθ παπα οβί εἴο. Βο ασαϊη ἮΘ 
β1ρᾳο5 (Πρίεί. 43) ὑπαὺ, 5 ἴηοτο 15 οηθ 
ΟΠ ΌΤΙ, ὑπ 676 τητιδὺ Ὦο οπ]γ “ΠΌΤ α]- 
ἴδγθ οὖ ἀηστη βϑδοθυἀούϊαχη (1. 6. ΟΠ6 θρ]- 
βοορα{θ)’. Οοπιρ. 8150 Ερίεὲ. 46, 55,67. 

3 Ἐρίεἰ, 66 «Βαΐτο ἆοῦθοβ ορίβοορατη 
1η οϱοσ]θβία 9559 οὖ οοσ]οβῖατη 1Π θρίδοορο, 
οὐ 51 ᾳπῖςδ ΘΟ ΘΡΊΒΟΟΡΟ ποἨ 510, 1Π ϱ06]6- 
Βα ΏοΠ Θ580᾽; Πρίει. 33 “Οὐ οοο]εβῖα 
ΒΌΡΘΥ ΘΡΌΙΒΟΟΡΟΚ οομδυι θα οὗ Οὐ 15 

μοΐπβ οοο]θβί ῬΟῚ θοβάςπι Ῥγροβί{οβ 

δαροτπείτατ, Ἠοεπορ ἴ]ο οχρτθββΙοηΏ 6ηθο 
αρίδοοραπη Ἡθ6ο ϱοο]θβίαπι οορΙ{αΏΒ,᾽ 
Ερίδὲ. 1; Ώσπσρ 8150 «Ἠοποχ ερὶἰ5οορί᾽ 
15 αβεοοϊαἰθοᾶᾷ πού οἩΙγ 1} «οοο]οΒῖ 
ταᾖ]ο” (Εγρίεί. 33) Ὀπῦ ατεη ὙΠ ΠΙΟΣ 
(61 (Πγρίςί. 15). «Οοπιρβτθ 8150 ἴμθ 
Ίβησιασο (Ερὶξὲ. 50) «9ο εοε]εξία 1βέ19 
οπἵαπατη οἰ αἰ αν ηθο ορίδοορα5 810] 
ἀαποσαίιατ), απᾶ δραῖὶη (Πρίε. 43) 
5011 οὕ ορΙβοοΡρῖ5 ΠΟ βἰπό, αἰ 601- 
ἴχα ορί5οοΡοβ τοοΠαταη{,) 

ὃ Βο69 ϱ5Ρ. Ερίδύ. 3, 43, 556, 50, 73» 
απᾶ α,οτο αἲ] 66 (44 Βιφρίαπιύπι). 

4 Πγρίεὶ. 38 “Ἐκρεοείαπᾶα Ἠηοῦ βπηό 
{ορπιοπῖα, Ἠπππαπα, οσα Ῥτασθάαη{ 
ἁῑνίπα αι τγασία’; ΠἘρὶει. 30 “Νοηυ Βὰ- 
ταϑηδ, ϱαΠτασαοπθ βοἆ ἀῑνίπα ἄἶσηα- 
οπθ οοπ]απούαπι”; ΠΕρὶεί, 4ο “Δᾶ- 

16----2 
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ἐο ἀἱθροπςο πηἰδ εοο]ορίαςθίορ] οαβύομι απά {ο αοῦ οἨ 18 ΟΥΠ ΓΘΒΡΟΝ- 

αἱ ὉΠ γ. ΤΠοισΏ ἴο Ῥτοδργίους πιαγ 511 μῶν τούαΙπεᾶ ἴ]ιο βῃδάουγ 

οὗ α οοπχο]]ῖησ ΡΟΥΘ ΟΥ̓́ ἴλο αοῦς οἱ {πὸ Ἠϊδμορ, ὕλοασα ἐμ 

οοιγίθΥ οἱ Ιαησιασθ ΕΥ̓͂ ΜΆΘΟΙ ἴΠαγ Ίγετθ τεοορηῖδεά α {Ε]1οΥ/-ΡΣ6Β- 

θεια! πας ποὲ Ἰαϊὰ αδίἀε, γϑῦ ον 811 ρυδούϊοδὶ επάς πο Ιπάερεπάεπῦ 

6ΙΡΓΘΙΙΔΟΥ οἱ ὑΠ6 ερϊκοοραΐο ας οοπιρ]α{εΙγ εξίαρ]ςσηεά Ὦγ πο ρτῖη- 

οἱρίος απᾶ {Π6 πΊθαδαγες οὗ ΟΥΡΣΙΔΠ. 

Πηρροπο [π {86 Ιπγορσαθίοη [δῦ οοπο]αάεᾶ Τ πᾶν επἀθανοιτεά {ο ὕταοθ 

ο α ἴδ οπαησθς ἴῃ ὑπ τε]αῖνο Ῥοβίθίοη οἱ ο Πτα απά 5εοοπά οτάθιβ 

μία οὗ {86 ππΙςίνγ, ὮΥ σγπΙοἃ πο Ρουθ παςδ στα πα]1γ οοποεπίταζεἁ 1π 
τβοβῖο 
ταις ἴῃο Ἠαπάς οἱ πο {οΓΠ16Υ, ΒΙΟ ἃ ἀεγε]ορπιεηῦ 1ΠΥΟΙΥΘΕΒ πο ΠΘῪ ΡΕΙη- 

ἐπα Οἷρθ απᾶ ταυβῦ Ῥο τοσαγάθα οἨΙεβΥ ἴῃ 105. Ῥγδούϊοαὶ Ὀθασίπσς, Τὸ 18 
Ρἰαϊπ]γ οοπιρεθεπὺ {ου πο ΟΠΊτοἩ αὖ αΠΥ οἴνθη πιο {ο επἰταςῦ ἃ 

ρανβσι]αν οῄ]οο 10} Ίαχσες ῬΟύΕΙ5, α5 ἴ]ις ΕΤΠΘΙΡΕΠΟΥ ἨιαΥ 16116. 

Απά, ὑποισ]λ ὑπ6 σγοιπάςδ οη. πγηΙο] ὑπ Ἱπάερεπάεηῦ δαὐβουϊν ος 

{μ6 ερἰβοοραίθ νγας δὖ ἴπιθῦ ἀε[επάεά πΙαΥ πάνθ Ῥεεη {8156 ΟΥ̓ εΧ- 

ασσεταῦεᾶ, Ίο Υθαβοπα)]ο οΏ]εοδοη οὶ Ὦθ ἴα]κεη το Ἰαΐοτ {οτπις οὗ 

εοο]εδαςῖσα] Ρο] Ῥεοαιςθ Πο ππεαδατθ οἱ Ῥονθχ αοοοτάθἆ ο ἴπο 

ὈΙΒΠΟΡ ἆἄοοβ ποὺ τεπιαῖπ εχαοῦΙΥ πο 84Π1θ6 45 ἴῃ {πο μάγοι οἵ ἴῑθ 

βαραροξδύοΗο ασθδ. αγ, ὕο ΠΊαΠΣ ὑπουρ  ] απά ἀἱδραξδιοπαῦθ πη]ηάς 

".θψοπ. ἐ]ο σϊσαηθῖο Ῥονετ υἸε]άεά Ὦγ {ιο Ῥορες ἁπτίης ἐμο π]άά]ο 

8ρες π]]] αρρεα 7501 8.0]6 ἵπ 10561 ((λοισ]ι ἴΠεγ πν]] τοριᾶϊΙαζο ἐπ 

{915 Ῥτεύεηδίοης οὐ ὙΠΟ. 1ὖ πα {οππάσςᾶ, απἀ ο {1596 ορίη]οηΏ5 

ΠΙο] νους αβεοοϊαἰθά ΔῈ 10), Αἶπορ ΟΠΙΥ ὮΥ 500} α Ρτονιάεπί]α] 

οοπορθηγαὔίοη οὗ απ0ΠονΙῦγ οοι]ά ὑπ6 ΟΠατοῇ, Παπιαπ]γ βρεαΚκίησ, Ἠαγο 

δου ππ-.  Ὀταγεά με 5ὔογπαβ οἳ ἴπορβο ασε5 ΟΓ αΠαΤΟΙΥ απά νΙο]εποθ. Νοῦν Πον- 
οοηηθοεᾷ 
νη{Ἡββοεί- 
ἀοΐα]ίδπι, Ρρτϊποῖρίθ, ΒΟ 15 πούγηετο ϑηπποϊαίθα ἵπ πο ΝΥ Ταρίαπιεηῦ, Ῥιΐῦ 

γεν 16 15 ΠΙΥ ῬΓΡΟΒΘ ῦο Ιπγερίϊσαΐῦθ πο οτΙσῖη απᾶ στον οὗ ἃ ποὺ 

νγΏΙοἩ πούὐπιὐηδίαπάϊίης Ίαδ πγοτκοά 105 γα Ἰπίο σεηετα] τεοοσηΙδΙοη 

δια 5ετοἈδΙγ πιοάΊβαἆ ἐπο οἸατασίες οἱ ]αῦετ Ομτ]ςΙαπΙγ. ΤῊ Ρτο- 

ργ6ς ΟΥ̓ πο δαοργάοίαῖ γιεν οἵ ἴλο παϊπϊδτγ 15 οπθ οὗ {6 πιορδῦ 

εὐγ]]κ]ης δα Ἱππροτίαπῦ ῬΏεποπιεηα ἴῃ ὑπ6 Ἠ]5ῦοτΥ οὗ {μα ΟΠατοΠ. 

Νο ΕΒ806Γ- Τῦ Πας Ῥθεη Ρροϊηζεά ουὖ αἰγεαάγ ἐ]ιαῦ {16 φαοετάοία] ῥαποῦίου5 απᾶ 

πϑό εις τ Ῥτϊν]]ᾳσοβ, ὙΠ]Οἢ. αἶοπο αἴο τηθη]οηθα 1Π ὑΠ|6 αροβίο]ο ὙΥ πο 8, Ῥεγ- 

ο ἰαΐΏ ἕο 8411 Ῥε]ίογοτς α]ιίζο απἆ ἆο ποῦ τοίετ 5ο]εΙγ ος βρεοία]Ιγ {ο {88 
ΙΠΕΏ Τι 

ΠΙΟΠΙ{Ο5 ΠΟΒ οὗ Ιπαἰτπο{ος βοϊα[ῖς ἄἶσπα-  αἀδοτίραίαν ρτεςΏγίέθτοσγαπι θείο. 
ὤοπηο ἁῑτίπα αὖ Ναπιϊιάίοαβ Ῥτθβργίες λ 566 ΔΌΟΥΘ Ὁ. 230, ποίθ 3. 
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πηη]ςύθγ]α]. οίᾳσο, ΤΆ ὕο ὑμ18 αὐαϊοπιεπὸ Τὸ Ῥο ορ]οοίεά ὑμαῦ ὑπ 

ἰπέθγσηοθ 15 Ῥι]]ὸ προη ]ιο βἰζοπορ οἱ {π6 Α ροβύ]οβ πὰ Ἠναησο]αδίς, 

απά ὑλπαῦ βιο] τεαδοπῖηςσ 15 απναγς ῬτεσατίοἩς, ἴλο τερ]σ 18 ὑμαῦ δὴ 

ΘΧΟΙ αδῖνϑ β5αοεγάοὐα]ίσπι (45. Όλο πνοτᾷ 15 ΘΟ ΠΟΥ͂ απάαικύοοά) οοη- 

ταᾶ]οί5 {πο σεηπεγα] ὑοποιιγ οὗ ὑμ6 (οβρεΙ. Ῥαῦ Ιπάθεά 1ο εἰτεπσί] 

οὗ Ἱθακηθδ οὗ δὴ ατγσαιηεηὺ ἆταση {τοπ 81]οηοϱ ἀερεπάς πᾖο]]γ 

οη ἴ]μο οἰγοιπιδίαποϱ απάου πγἩΙοἩ ὑΠ6 β]οπορ 15 ππαϊηζαϊπεά, Απά 

ἴῃ. ὑπ|15 οαδθ 1 οαηποῦ ὈΘ6 εοπβιάετεά ἀανοῖά οὗ νγεϊσ]ιῦ,. Τὰ ιο ας- 

ὕοτα] Ἡρ]ιδύ]ες {ΟΥ Ιηδίαπσθ, Ὑ 10} αγθ 1αΥ5ε]Υ οοσιριεά 10} ααποςίοης 

τε]αζῖησ {ο ἴπο ΟἨτ]βζῖαη τη]ηΙςῦτγ, 10 Β6ΕΠΙ5 6οαΥΟεΙΥ Ρορδῖρ]θ ὑπαὺ {18 

αβρθοῦ οΠοπ]ά Ἠανο Ῥεεπ οτετ]οο]κεᾷ, 1Γ 16 Ἠαᾶ δὴν Ῥ]ασο ἴῃ δύ Ῥατ]ς 

ὑρασμῖηςρ. ὙΠῸ Αροδῦϊο ἀἴδοαβδες αὖ ]επσί]ι ιο τεαπγοπιοηίς, ἴ]ο 

γθβροΠΒΙΡΙ14168, ο βαποῦΙοηΒ, οἵ {16 πηπδύετια] οὔποθ; Ἰθ τεσατά5 

ἴῃο Ῥτεδργύευι ἂ5 8 οχαπηρἰθ, 8 ἃ ὕθασίογ, 85. ὃ Ῥ]]απί]λτορίςῦ, α5 

ο τα]ο. ον {πεῃ, 16 πια” νε] 06 αδ]κεᾶᾷ, αἲο {πο βαοετάοία] {απο- 

ὑϊοη 5, πο βαοθγάοΐα] Ῥτϊνί]εσας, οἱ ὑπ οἷιοο ΒΟ] 5οῦ αδιάο1 Τῇ 

ἴῃεβδο ο]α11ΗΒ 1/εγθ τεοοσηϊδεᾶ Ὦγ Ἠϊπι αὖ 81}, Όπεγ πιαςῦ ποσςβδατΙ]γ 

παγθ {α]κεη ἃ {ογεπιοβῦ Ρ]ασθ. Τὴ6 βαπ1θ αγσαπηθηῦ ασαῖη αΡρ]65 ΥΠ 

ποὺ 1655 {οτοθ ἴο ὑῇοβθ Ῥαββασες 1π ὑμ6 Ἠρίδίιερ ο ὕΠο Οοτιηύπίαης, 

μου δὺ Ῥατ] αςεενῦς Ἠϊ5 αροξίο]ῖο δῦ βου ασαϊπςὺ Ἠῖ5 ἀείταςίοτς. 
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Ἰεγετίμε]θςς, 5ο θη δον ]αά ὑπ6 Ῥγϊπηὔίνο οοποερύίοη οὗ ὑμθ ΟἨτίδ- Τὰ ταρίά 

ὑϊδ ΟµατοἩ Ῥεεῃ 5αρρ]απύθά ὮΥ {118 βασεγᾶοία] νου οἱ [6 π]]πΙδίγγ, 

ἀἰα]οοῦς ἀθτῖγεά {Τοπι ὑπὸ Τιαῦῖπ {οοῖς ἴΠο Ῥ]ασο οἱ πο αποϊεπό οπσας, 

ἴπαῦ ὑπ6 Ίαησαασος οὗ πιοάθιη ΈΜγορο Υ6ΥΥ 56πΠΟΤαΙΙΥ ΒΌΡΡΙΥ οηΙγ 

οΏθ ψογὰ {ο τεργεδεπῦ 41 {π6 Ῥτϊες οἱ {π86 {ουδ οἱ Ποαίπεη 

οετεπιοπία] απά πο ργοδυγύετ οἱ ὑπ ΟΠ γιβύϊδη ππΙβῦνγ”. 

1 Τη ερεα]!ησ οὗ βαορτᾷοίαΠσπα, 1 ἃ5- 
ΒΊΊΊΘ ἴ]ο θύσῃ {ο Ώανο ο5βοπ{Ια]ΙΥγ [6 
Β8Π1Θ ΤοΥ609 85 πῆθη αρρ]ίαᾷ {ο {πο ᾖοπ- 
1ΡΏ ρτϊθβίηοοᾶ. Τη ἃ ορτίαἶη 5686 (ἴο 
Ῥο οοηρ]άοτεᾶᾷ Πετεα{[{οχ) 811 ο/ῇοςτβ 8Ρ- 
Ῥοϊπίαα {ο πα]π]ςίατ “ΤΟΥ πἹεη ἴῃ {Πίησα 
Ῥοτίαϊηῖηρ {ο 4ο’ τηαγ Ῥε οα]]εᾶ ρτ]θβίς; 
αηᾶ βαοετᾶοία] Ῥηταξθο]οσγ, ππεπ ἤτεῦ 
αρρ]Ιθᾷ {ο {π ΟἨτ]βίαη ταΙΠΙςίτΥ, πια 
Ώατο Ῥογπο ὑπῖ5 Ιπποσθηΐ πηθαπ]πσ. αὖ 
αὖ ἃ Ἰαΐετ ἀαΐθ 16 τας ορτίαϊπ]γ 50 τιδθᾶ 
88 {ο Ιπιρ]σ ἃ βαρρίαη{α] ΙάοπΗίγ οὗ 
οἩατασοῦθτ πα ἴπο σον 15} ρτὶθβ]οοᾶ, 

1.6. {ο ἀθβίρπαίο ἴπο ΟἨτ]βίῖατ τα! βίου 
358 9Π6 πἩο ΟΠΘΥΒ Β8ΟΣΙΠ60Θ8 απᾶ Τηβ]ΚοΒ 

αὐοποπιθηῦ ἴον {πο 51:85 οὗ οἴΠους. 
3 Τὸ 16 ἃ βἱσηϊβοαπί {ποῦ {]ιαί ἴῃ {ποβδθ 

Ίαηραασος ΒΟΉ Ἠαγθ ο] οπθ ποτᾷ {ο 
οχρτος55 {ο πο Ιάθαβ,μΙβ πγοτᾶ εὔγππο]ο- 
ρῖοα]]γ τερτοξαηί5 ρτο5Ώγίογαβ) απᾶ ποῦ 
εβαοθτᾷάος,᾽ 6.5. 86 Έταεπο]Ἡ ϱγέϊΐγα, ἴπθ 
οιγπιαηργίεδἰεγ, απ [8:6 ἘπδΗδαργίεδὲ; 

{μπ5 εποπίπσ ἐλαῦ {1ο βαοοτᾷοἶα] 1ᾷ8β, 
πας Ιπιροτ{εά απᾶ ποῦ οτἰσῖπα]. Τη [9 
Τία]αΠ, ποθ πο ποτᾷς ργεΐίθ απᾶ 
βαεογᾶοίο οχἰϑὺ 549 Ὦγ 5146, ἴἨοτο 15 πο 
πιαχ]κεᾶ ἀ1ἤοχοπος ἴῃ Ἀδαρο, οχοερί ἐμαῦ 
Λγεϊε 15 ἴ]ιθ ΠΊΘΤΘ ΟΟΊΗΠΙΟΗ. ΤΕ{Πε ]αΐ- 
{οτ Ῥτῖησς οαὖ {ο βαοετάοἵα] 1άθα, ΠΙΟΤΘ 
Ῥτοπιϊποη{]ψ, ἴπθ ΤοΤΙΠΘΣ 15 8150 βΡΏρ]θᾶ 

ϱρτοβᾶ αἲ 
8 Ιαΐ6Γ 

Ῥθέογθ ιο που θ᾽ Υ8ο0ς65 ΊΥ6ΥΟ6 οοπγετζεἁ {ο ἴλο ΟΌΒΡ6], απἆ ἴἶο ἀαίο. 
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Τ18{ΙηΠο- 
{1οη οἳ ἴμθ 
οΙθιργ{τοπα 
{86 ]α1ίγ 

ΤῊΝ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

Έου, ἔποαρ] πο ἀἰδάποῦ ἴτασςο οἱ 5αοθγάοἰαΗρτω 4ἴθ Ὑ]51016 ἴῃ ἴπθ 

ασος ἱπιπιθά1αῦο]γ α[ίος ὑμ6 Αγροβύϊθβθ, γεῦ Ἠανίησ οποθ ἴακοη τοοῦ 

ἴη ἐπθὸ ΟΠιατοἩ [Ὁ β]οῦ αρ ταρίᾶΙσ 1Ππῦο πιαδατΙῦγ. Τοπατάς {Π6 

οἶοςθ οἱ {πο 5οοοπἆ οδηύτιΥΥγ 1γθ ἀἴδοθτη πο Βγδύ σοΓπ]5 αρρεατίησ αρογο 

ὑπ βατίαςβ : γεῦ, ΒΟΥ ΟΪΥ αὔθ ὑπ6 πα]άᾶ]ο οὗ ὑπὸ ὑΠ]τᾶ, ἐπ ρ]απύ Ίαβ 

411 Ῥαῦ αὐξαϊποα 105 {α]1 σγονσίῃ. ΤΠ6 οὐἹρῖῃ οὗἉ ὑπ15 1468, ὑΠθ ῬΥΌΟΘΤ 55 

οὗ 105 ἀετε]ορπιεηί, απἆ ὑπ6 οοπά1ὔ]οης {ανοιταβρ]θ {ο 105 βρτθαᾶ, ψ1}} 

ϱο οοηδιάεταεᾶ 1η Πο Ργεδεπῦ βϑούϊοῃ ος {15 εβεαγ. 

Α. βεραταῦίοη οἱ οτάςτα, 1Ὁ 15 ἴναα, ἀρρεατθᾷ αὖ ἃ τοι 6ατ]ετ 

ἀαΐθ, απᾶἆ πναδ ἴῃ 8ΟΠ16 86Ώ56 Ἰηνο]νοᾶ ἵπ ο αρροϊηπιεηῦ οὗ ἃ 

βρεοία] παπ]ςσγ. ΤΠΗΙ8, απᾶ ποὺ πποτο Πατ 05, πνας ογΙσΙηΒ]Ιγ οοἩ- 

ὑαϊποςα 1η ὑμ6 ἀἰδποῦϊοη οὗ οἼεγσγ απά Ια10γ. Τ{ ὑμ6 βαοετάοία] νίανγ 

ος πο τηϊπϊβῦτγ εποταξυεά 1561 οη {815 ἀἰδποίιοη, 15 πεγετί]ε]θςς 

ας ποῦ ΏηθοθβδατΙγ Ἱπιρ]εά οἳ εὖεη ΙΠπᾷΙγεοῦ]γ βασσεςσθεά ἴπμετοργ. 

ποὐᾶρηϊτοᾶ Τ116 ὕοττη ὁ οἶοταδ 45 α ἀοδίσηαδίοη οἱ ὑπΠ6 πηπϊσθοτία] οίῆος, αῑά ποῦ 
{ΤοΠ1 ἴπθ 
Τιονιθϊσα] 
Ρτϊθεῦ- 
Ἰοοἆ. 

οπ]ησ {ο αΠ7 οχΙδίῖησ αβεοοϊαῦΙοηΏβ ΟΟΠΥ6Υ ἴπο Ἰάεα οἵ εαοετάοῖα 

απο! ΟΠ 5. ΤῊ ποτά 15 ποῦ πϑοὰ οὗ {π6 Αατοηῖο ῥυϊθϑυμοοα 1π αΠΥ 

βρεοῖα] 56ηὴ886. 10 ποιά εχρ]αῖη 1085 ὕταπβίετεποῬ ὕο ὑμ6 ΟΕτΙβὔΙαπ 

ΤΟΪ ἰδίυγ. Τὸ 15 Ἰηάθοά φαιά οἳ ο Τιουϊύθθ, ὑπαῦ ΌΠεγ Ἠατο πο 

έο]ετας) ἴῃ ὑπ6 Ἰαπά, {6 Τιοτά Ἠ1πιβε]{ Ῥεῖησ 0Ποαϊτ «οἶετας”', Βαῦ {Π68 

1 οπΙδΏ Ῥτιεδύμοος 15 πανευ ἀθβοτ]ρεά οοΏΥΘΥΡΕΙΥ ας ὑΠ6 βρεοῖα] ΄ ο]εγας’ 

οἵ «οπογαμ: νἨη]]θ οἨ ἐπα οὐὔ]ετ παπα λα πιείαριον ὑμας Ιπγετίεά 15 

ΠΟΥΘ ἴ]αη οπσθ αρρῃεᾶ ο ἴμο ν/ποῖἰο 1βγαε]μίο Ῥρεορ]α”. Ὅρ ἴο 

{15 Ρροϊπὺ ἰΠεγείογτο Πο απα]οσγ οἳ Οἱά Τοερίαπιεηύ 1δασθ πγοι]ά 

{ο ἆθοπίςΏ απᾶ Ἠεαίποι ῥυϊθϑὺθ απᾶ 
ἴπογαίοιο ἀῑςαποΙγ Ιπγοίτοας {15 1άεα. 
ιο Ες νογδῖοη οὗ {πο Ναι Τοβίαπιεη{ 
ηβϊΙΤαΙΙΥ οοΠΤΟΥΠΙ8 {ο ἴπο Ὑπ]σαΐθ, ἵπ 
νγῖοἩ 10 βδεπΙβ{ο ο {Πεττ]θ {ο ἐταπρ]αΐθ 
πρεσβύτεροι Ὦγ “ῬτοςογίετΙ᾽ (ἵπ ἨΓΙοΗΕ 
ερτοοςίες)) π]αγο 15 οὐτίοταβ]γ ἀειοῦεβ 
{Π6 βεοοοπᾶ οτᾶςτ ἵπ {πθ παπϊςίτγ (9.6. 
Αοϊβσίν. 23, 1 ΤΙΠΙ. ν. 17, 10, Π10. 1. 5, 
1811656 τ. 14), απᾶ Ὦγ Β6ΠΙΟΙΘΒ’ (ἴπ 
ἨΝ1οΕ «εἰάτες) ΟΥ 'οἰᾶςτ τη 6} ἢ) ἴῃ οἴπεν 
Ῥαββαρος: μαῦ 1 5ο, {815 τα]ο 15. πού 
8, παγς αποοεβδβίαΠγ ΔΡΡΙΠΘα (6.5. Αοΐς 
ΣΙ, 20, Χχχὶ. 15, 1 Ῥεῦ. τ. 1). ἃ ἄοαρί 
αὈοαῦ {6 πιεαπῖησ ΤηΑ7 οχρ]αῖηπ {6 
ΑΠΟΙΙΒΙΥ ὑπαὺ ὑπ ποτᾶ 15 ἱταπε]α[εᾶ 
ἐρτορΏγίοτϊ, «ρτοθβίος,᾽ Αοἰβχτ. 2, απᾶ 
«Β6ΠΙΟΥΘΒ;᾽ «εἰάςγ ταθη, Αοῦς χτ. 4, 6, 

22, ΧΥΙ. 4; ὑποπρῇ {Π 6 Ρ6ΓβοΠΡ Ιπύεπᾶεά 
816 [89 βαῖηθ. 1η Αοΐβ αχ. 17, ἴὑ 18 

χοπᾷεταᾶ ἴῃ ὙΥΊΟΠ γεγβῖοη «πο ρτεῖ- 
{ϊδὺ πιθη οἱ Ῥ]τίμο,” ἃ παϊβαπάετεύαπάϊπσ 
οὗ ἴπο Ὑπ]ραίΐο «πια]οτος παῖα. ΤΠο 
Έιηρ]Ι5Ώ τοτβῖοης οἳ {16 ΤΘΙΟΥΠΙΘΥ6 δᾶ 
{86 τα[ογπιθᾶ ΟΠατοη τοπ Τγπᾷᾶα]ο 
ἀοπηπατᾶ ἰταηβ]αῖθ πρεσβύτεροι απ]- 
ΤΟΥΙΩΙΥ Ὦγ /εἰάςτβ.᾽ 

1 Ῥουῦ. κ. Ὁ) ΧΥΠῚς 1, 2: 6ΟΠ1Ρ. ΝΠῃ. 
ΧΧΥΪ. 62, Ώειῦ. ΧΙΙ. 12, ΧΙΥ. 27, 20, 9058. 
Χὶν. 2. «619119 (Ερίςέ. 111. 6, τ. Ρ. 258) 
βα75, 'Ἐτορίθτεα, τοσοαπίασ οἸοτῖαῖ, τε] 
απῖα ἄθ 5οτίε βαηῦ Γοπαϊπϊ, τε] απ]α 1ρ5θ 
Ῥοπαῖπτἁς Βο15, 1 οδῦ Ῥατς, ο1θγΙοοΥΊτα 
ος. Τ1ο {ογπ1θΥ οχρ]απαΜίοη χοῦ] Ὦθ 
χθ8δοπαΡΙ6, 11 10 πετο βαρροτίεᾶ Τ7 {86 
Ἰαησαασο οὗ πο ΟΙᾷ Τοβίαπιεπί: {86 

Ἰαΐΐ{οι 15 Ῥ]αϊπ]γ Ιπαᾶραπαίοθ. | 
ο Ρεπῖ. ἵν. 20 εἶναι αὐτῷ λαὸν ἔγκλη- 

ρον: ΘΟΙΏΡ. ΙΧ. 20 οὗτοι λαός σου καὶ 
κλῆρός σου. 
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Ἀανο βυρροδίθα ΄οἶετας᾽ ἃ5. ἃ παπ1θ Τα Π6Ι {ος {Π6 οηὐίτθ Ῥοὰγ οἵ 
ὑμ6 {αμ ἃ] Πατ {ον ο ταπϊςῦτγ ροοΙα]]γ ος εχο]ιβῖνε]γ. ΝΟΥ ἆο 

οὔμον τοίοχοΠοθΒ ὕο πο οἶεγας ου Ἰοὺ 1Π οοηποχίοη πὰ ιο Τιονῖδος] 

Ῥηιοδίμοος «οαηίθπαπορ 105 βρεοῖα] αρρ]οαθῖοι, ΤῈ ἐἰύμ65, 10 15 τις, 

ΊΥΘΓΘ αβεῖσηθᾳ ο ἴ]θ βοη8 οἱ Ἰμενί α5 ὑπϑὶν εἶοτας)ὶ; Ὀαὺ ἴῃ ὑλ]α 

ὕλοιο 15 ποἰὐμῖησ «ἀῑκίποίνο, απά Ίπ {αοῦ ἐπ γγοτά ἶ5 απηρ]ογοά 

ΤΟ Ἠιοτθ Ῥτοπιπεη{]γ ἴῃ ἀεβογρίησ ἴλο Ἰαπάς αἰ]οθίοά {ο ἐπ 
ἩΠοΙθ Ῥεορίο, «Ασαϊπ {Π6 οοπτςες οὗ Ῥγ]οδύ πᾷ Τιονῖίος κε]οοίοά 

ἴο οοπάιοῦ ἴλο ὕεπιρ]θ-βεσνῖορ Ίγετο αρροϊηθοά ὮΥ Ἰοῦ”; Ὀαὺ ἴ]ο πιοἆς 

αἀορίεά ἴῃ ἀῑκιραδῖης α ρατοι]αν βοὺ οἱ ἁπδῖος 15 ἔν ἴοο βρεοῖα] 

ὕο Ίανο 5αρρ]ῖοά ὦ αἰβύυϊπουνθ παπιθ {ος ]ια νγ]ιο]ε οτάθτ. Τῇ Ιπᾷοεά 

10 πγοτο αη. οβίαρ]ς]εά ποὺ ὑΠαῦ {Π6 Αατοηίο Ῥγϊερμοοςά αὖ ἐ]ο ὀἶπιο 

οὗ μο ΟἨτ]δθῖατπ γα «ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ Ῥογο {Π6 ηαπηθ οὗ ΄οἸεσγ, Ίνο πισ]ῦ 

ϱο ἀτίγεη ἰο εχρ]αῖῃ πο ἀρβισηαίίοιτ πὶ ὑμῖς ου ἴῃ 8ΟΠΙ6 βΙπιῖ]αγ 

ὙΔΥ͂ ; Ῥαῦ αρρατθοηῦ]γ πο οτιάθηοθ οἱ απ7 8110] πδασο οσϊςίρὸ, απ 1έ 

18 ἐποτοίογο πεοεᾶ]οβς {ο οαδῦ αΏοιῦ {ου δὲ εχρ]απαθίοη οὗ ἃ {αοῦ πγ]Π]ο]ι 

108εΙΕ 15 οπ]γ οοπ]θοατα]. ΤΠθ οὐἹϑῖη οἱ {πο επι οεισγ, α5 αγ- 

Ρ]εά ο ὑπ6 ΟΠτ]βύίαΠ. πη]πΙςῦσγ, πηιδῦ θ6 βδοιρΒύ εἰδου]εγο. 

Απά πο τοοοτά οἱ πο οατ]οςσῦ αρροϊπίπιεηῦ παάθ Ὦγ {ιο Οπῖρίπ οἱ 

Οταν ΟΡατοἩ αἴθετ πο ΑβοθηβΙοΏ οἳ ὑπ Του 5εεπ5 ὕο ΒΌΡΡΙΥ Ἀκοῦς, δ 

0π6 οἶπο. Ἐχμουύθπρ ἴμο αβδοπηρ]εά Ῥγείητει ἕο οἸεοῦ ἃ βΙοσθδςος {86 ΟἨτίθ- 

ἵηπ Ῥ]αοϱ οὗ ο αάας, δὺ Ῥεΐῦεγ 6115 ύΠεπι ἐ]λαῦ ὑμ6 ἐγαῖζοτ «λα Ῥθοι ώς 

πηππηβρογθᾷ ΑΠιοπςσ μεπι απά Ἠαά τεοεῖνεά ο {οἱ (κλῆρον) οἱ {π6 

πηϊπ]ςζγ): Ὑ119 ἴῃ πο αοοοαπῦ οἱ {Π6 βαΏβοφπεπύ Ριουθοάίπσς 16 

15 τοοογάθἀ ὑπαῦ πο Αροδῦιες “ αἰβύυιθαύθα {οί ο ιο Ῥγοίμτε, 

δηθὰ ὑμαῦ «ἴμπο ζοέ 611] οηυ Μαἰίμίας απᾶ μ6 νγὰβ αἀάεά ἰο ἐῑιο εἶονοπ 

ΑΡροβί]ες΄.᾽ 

πιθαηῖησς, ὮΥ ΙΥΠΙΟἨ ιο του κλῆρος δυυῖνϑα αὖ {Π15 ρεσι]αχ 56ηςο : 

(1) ὑπ Ἰοὺ ὮΥ πο ἴμο οΏ]ορ ὑγὰβ αβδίσηθᾶ; (2) {π6 οῇῇοο ἐπι 

αδδῖσποά ὮΥ ἰοῦ; (2) ἴλο Ῥοάγ οἱ Ῥϑύβοῃβ ἸΙιο]άϊπσ ιο οΏ]ορ, Τ1θ 

Πτοῦ ὕνγο 86Π568 ατο Ι]]ιιδγαύοά Ὦγ ιο Ῥαδδασο5 αποὐθά {γοπι ἐπ 

μο {ο]]ογ]πσ ἰλογοίοτο βο6ΙΏ5 {ο Ῥο ἐμ8 5θᾳπθπςθ οί 

1 Ναπι, χγ], 21, 24, 26. (λαϊκός, 1 Βαπα. χχὶ. 4, Ἐζοῖς, χ]ν, 15: 
“τοος, ππισ. δι, 7,31. ασ, 8,9. 
8. ΟἹ {ο οἴπετ Ἰαπᾶ λαὸς 15 πβοᾷ οἳ 

{86 ῬεοΡρίθ, 45 οοπἰταςοᾶ οἰίποι πὶ ἢ 
{ο τα]θτβ ΟΥ πι πο Ῥτϊθβίς, Έτοπι 
{15 Ἰαΐΐοτ οοηὐγαβὺ 6ΟΠ1ΘΒ λαϊκός, ']αἱο) 
ΟΥ «Ῥρτοίαηθ,) απᾶ λαϊκόω “ἴο Ρτοίαπηθ’; 
νΏΙσοἩ, ποαρῃ ποὺ {οππᾶ ἴῃ {πο ΙΙΧΧ, 
οοσοατ {τθααθηΙΥ ἴῃ ἴἨο νοτβδίοπβ οὗ 
Δαπῑα, ΒΥΠΙΠΙαΟἨΠΠΒ, απᾶ ΤἩοοᾶο[ίοπ 

λαϊκόω, Ὠου{. Χχ. 6, ΧχΥ 1. 2ο, Βπί] 1. 
12, Ἠσεῖς, νΗ. 22): οοπ1ιρ.ΟΊθτα. Ώοπῃ. 40. 

4 Αοίβ 1, 17 ἔλαχεν τὸν κλῆρον, “6 
ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆ- 
ρος ἐπὶ Μαθθίαν. Τὴ γ6 1. 25 κλῆρον 18 
ὃ ἴ8]59 χοβᾶίηπςρ. ΤῈὴΘ 1.86 οὗ {86 ποτᾶ 
ἴῃ 1 Το, Υ. 3 κατακυριεύοντες τῶν κλή- 
ρων (1.6. οὗ {119 Ποσ]ς αξ5βἰστοᾷ {ο {λθπα) 
ἆοθβ ποῦ Ι]]αβίταίο {15 πιθαπίηρ, 
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Αοΐς; απά {τοπι ὑπ6 5εοοπά ἴο {πο ἐλμ]τά ο ἰταηβίοη. 15 6457 απὰ 

παδιτα]. [ᾧ πιπδῦ ποῦ Ὦο 5αρροβδά Πούετουτ {ἐλαῦ ὑμ6 πηοάο οὗ 

αρροϊηθίησ οίΠοει ὈΥ Ἰοὺ ρτονα]]θοά φοπογα]]γ 1 086 εατ]γ ΟΠ ΤΟΙ, 

Ῥορϊάος ὑμ6 ο.δο οὗ Μαύῃϊαβ πο οὔμει ᾿ῃϑύϑηοθ 15 τϑοογσαθᾷ ἴῃ ο 

Μεν Τεδαπιοπῦ ; ΠΟΥ 15 ὑ815 Ῥγοοθάιιτο Π]καΙγ ὑο Ἠαγε Ῥοει. οοπιπποπ]γ 

αἀορῦεά. Ῥαυῦ ]αβῦ α5 ἴῃ ἐμ Ῥαβδασθ αποἰθᾷ ἴ]ο ψογὰ 15 τδθᾶ 

ἕο ἀἆθβοτῖρο ἴο οἴ]οο οἵ οπάαβ, ἐποισῃ «οαάας πας οεγύαιη]γ ποῦ 

πε]εουεᾶ ὮΥ 1Ιοῦ, 5ο 5εηεταΙΙγ ἔτοπι βἰση]γίπσ οηθ ερεοῖα] πιοάς οὗ 

αρροϊηύπιοηύ ο οὔἶοθ 1ὖ σοὺ ἰο ἰσηΙγ οἴ]ορ ἴῃ ὑπ6 ΟΠπτο] ϱεΠθ- 

ταν. Τῇ ὑμ15 αοοοαηπύ οἱ πο αρρ]σαθίοη. οἳ “ οἰθυιαβ᾽ ο ἴμο ΟΠτ]ς- 

ὑϊδ πΙπΙςΥ ο οοιτεοῦ, πο βῃοια εκρεοῦ {ο μὰ 1Ὁ α]]αδταῦεά 

Ῥγ ἃ οοιγεδροπάϊησ Ῥγοσγθ5ς ἴῃ πο αοἰαα] πξασο οἱ ο ποτά. ἀπά 

ἴλις 15 ἴῃ {ποῦ Πο 15. Τ]θ 56η86 «ο]ετῖσα] αρροϊηύπισηῦ οὐ οβΏ]οθ᾽ 

οτοπο]οσίοβ]]γ Ῥγθσοθάθϐ ὑΠ6 5οΏβθ «οἱεισγ). Τ]α {οΓΠ16Υ πιθαηῖησ 

ΟΟΟΌΥΒ β6γετα] ἴἴππθς 1η ΙΤεπερΙ5. Ηθ βρεα]ς5 οὗ Ἡγοίηις ἃ5 «Πο]άϊπσ 

ὑπ πΙπίἩ οἶεγας οἱ ἴ]ιο ερίδοορα] 5αοοθβεῖοη {Γοπη ἴῃο Αγροςφύ]ος”): απά 

οἳ Ε]ειύποεγας ἴῃ Ί]κο πἹᾶΏΠεΥ Ίο βαὖ5, ΄ἨἩο ποπ οοοαρίες πο οἶετας 

Οµπ {88 

οὔμογ Παπά ἐμ οεατ]εδύ Ἰηδίαπορ ο{ «οἶεταβ), πιθαπῖης ΟΙεΓσΥ7, 56ΕΠΙ5 

οἳ ὑπ6 ερὶδοοραίο ἴῃ πο ἰεπῦ]ἃ Ῥ]αορ {οπι ο Αγροςῦ]ες”. 

ῦο οοσχ ἴῃ Τογύα] Παπ! ν]ιο Ὀε]οηρς ὕο ἴ]ιθ ποχύ σεηοταὔίοἩ. 

πο νἩη] ας Ῥο Ἀθοη ὑμὰῦ ὑῃ86 τδο οἱ /οἰετας) 0ο ἀεποῦο ἴῃο 

πηΙηΙκτγ οαηποῦ Ῥο ὑγαοθὰ ἴο πο ο οπ]15δι ῥρτιοδύποοά, απά 15 ἴ]οτο- 

119 ἴειπη 

ἆοθς 1πᾷθεά γεοοφη1ςο 86 οἶογοΥγ α5 απ οτάοτ ἀῑδῑποῦ {τοπι ΠΝ Ἰαΐίγ; : 

06 ὙΠΟΙΥ αποοππθοῦαά ση αηγ βαοουάούαὶ γίοῦ». 

Ῥαῦ {{π|5 15 ἃ 1ηοτθ ααθδύϊοη. Οἱ οοο]οδίαἰῖσα] γα]ο οἵ Ρο]1όψ, απά 

1 566 Ο16Π1, Α]ες. Θιίς ἄῑυ. εαἶυ. 42, 
ἩἨθΘΓθ Κληροῦν 18 “ἴο αρροϊηπῦ {ο πο 
ΠΗΙΠΙ6ΊΥΥ᾽; δ ΊΤ6η. 111, 9. 3 κληροῦσθαι 
τὴν ἐπισκοπήν. Α. βΙπιῖ]ατ οχοηβίοη οὗ 
1ηθαπῖης 15. 566 10 {15 6απ1θ πγοτᾶ κλῆ- 
ρος αρρ]θᾶ {ο Ἰαπᾶ. βιἰρπ][γίησ οτἱρί- 
ηΘΙΙΥ α Ῥϊ6σῬ οὗ στοαπᾷ αββΙσποᾶ Ρ7 1ού, 
16 σεΐς {ο πιθαη ]απᾶεᾶ Ῥτορετῦγ ϱεΠ6- 
ΤΆ, ππεί]οτ ορίαϊιθᾶ Ὦγ αβεισητηεηῦ 

ος ΡΥ ΙπἨθτ]ίαποθ ΟΥ 1π ΑΠΥ οἴπετ παγ. 
Φε 1. 27. Ὑ- 
ὃ ἼΥΘΗ. 111]. 2. 3. Τὴ {815 Ῥαβϑβϑᾶσθ Ἠουγ- 

ΘΥ̓ΘΙ͂, 85 ἴῃ {πο Ῥτθοθᾶίπσ, {πο ποζᾶ 15 
οχρ]αϊπεᾶ Ὦγ ἃ απ] 1γίηρ σοη11το. Τη 
Ἠ]ρρο]. Ηστ. 1π. 14 (Ρ. 209), ἤρξαντο 
ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι 
δίγαμοι καὶ τρίγαμοι καθίστασθαι εἰς κλή- 

ρους, 15 15 δρᾶ αὐφο]αίεῖΙσ οἳ /οἶτίοα] 
οῇοθςβ.᾽ Πο Ἠρίρί]ο οὗ {πο (α1]σαη 
Οπαποπες (56. Η. ΕἸ. τ. 1) βρεαΚ6 
Ί1ΟΤΘ ἴπαη 9Ἠ66 οὗ ἴπθ κλῆρος τών µαρ- 
τύρω», 1.6. [86 οτᾶετ οἱ ταη]ς οἳ Τη81- 
ὕγις: οοπ]Ρ. 1) 68[. οἱ Ῥαΐγ. Τιθυἱ 8, 366 
Ἐ{βοΏ] Ῥ. 300 5ᾳ., ἴο ποπ 1 81 1η- 
ἀεδρίοαᾶ ἔοχ βετοτα] οὐ [8 ραςβασος πγἨ]ο]ι 
816 ᾳποὐεᾷ 1Ώ {15 πγεβσα[Ιοη. 
4.6. ἆᾳ οπου. 12 “ὉπᾶρῬ οπῖτπι 

ΘΡΙΒΟΟΡΙ οὖ ο]εγαβ») απᾶ αραῖπ “Ἐσίο]]- 
ΤΩῸΥ οὖ Ιπβατηατ αἄτετεις ο]θταπῃ. Ῥεί- 
ἨΏαβρς5Ποπετετ θατ]ΙογΙπβύαποθΘΒΙΙΔΥΗ8ΤΘ 
οβοαρθᾶ πούίοθ, Τπ ΟΊσοπι. ΑΙεχ. Θιῖς 
ἀϊυ. ἑαῖυ. 42 {86 ποτὰ ΒΘΕΠΙ5 ποῦ {ο ὍΘ 
πδεᾷ ἴῃ {Π16 561,86. 
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Ἰηνο]νος πο ἀοοῦτῖπα] Ῥθαχίηπσ», Τ]1ο οτΙσίη οὗ βαοετάοίαὶ Ρ]ιγαβδοοΙοσΥγ 

απ 14685 πιαςδύ Ὦο εοασΏύ εἸδεμ1ςγο, 

Αὐεηίίοη Ίαβ Ῥθει αἰτοαάγ ἀϊγοουεᾶ ἴο ο αΏδεποο οὗ αΠΥ ΒΠοπορ οὗ 

αΏρεα] ο βαοοτάοία] οἰαίπιβ ἵπ πο Ῥαδίοται ΕἨρίδί]θρ, ἜΤπο 5116Π66 Ὃ " 

οὗ 16 δροβύο!ἱο ἔλύμουβ ἆθβειγοβ αἱ5ο ὑο Ῥο πούϊορᾷ, ὙΤπουρῃ ἐμ ο. οῃ 
σεηαῖηο ]οὐζοις οὗ 811 ντος τὺ Ὀ6 Όσα]γ βαϊὰ ἰο Ἠϊπσθο οἩη. αππθδίΙοΏ8 ἀᾖοέρ]ίστη. 

γο]αθίπσ ο πο πηπΙΒίΥΥ, πο ἀῑδίιποῦ χαοσρ οὗ ὑῃ15 ΙπῄπεποῬ 8.6 

τιςιρ]θ, δύ ΟἸοπιεηί, δ ἴμο τερτοβδεηίαίῖνο οἱ ὑπ Ένοπιαη ΟΠ ΤΟΙ, ΟΙεπιοπῇ. 

πγ]έθς5 {ο ο Ομτὶδθίαπ Ῥτούπεγιοοα αὖ Οὐ, οὔοτῖῃπσς {ποπάΙγ 

οοαΏςα] ἴῃ {πον ἀἱεραίεςδ απά τερακίησ ὑμῖν" {αοῦϊοιδ απά αππψοτίἩγ 

οοπᾶιιοῦ {οπατάς οεγίαϊη Ῥτοδογίαει Ὢποπι, ἐοισ]ι Ὦ]απιθΙθβΒ, ὑπο Ὺ 

Παά ε]εοθεά ἴνοπι οΏ]σα. Ἠθ αΏγρεαίς ο πποθῖνες οὗ ΟἨτβίαη Ἴοτε, 

ἴο Ῥτιηοῖριε» οὗ ΟἨνδαη. οτάεν. Ἠθ αἀάαοενδ ἃ Ἴαγσο ηπΊπηΡεσ οὗ 

οχαπηρ]θς {ποπα Ῥάρ]σα] Ἠϊκύουγ οοπάειηπαζοιγ οἳ ]θα]οαδ; απά Ἱπ- 

ΒΙογάΙπαίοηῃ. ο πχσες ὑπαῦ πΕἩ, νο μα Ῥεεν αρροϊπίοά ἀῑγοθοί]γ 

Ὦγ πο ΑΡροβί]ες ο. ὮΥ Ῥεῦδοπ5 ὑΠεπηδε]νες 5ο αρροϊηύες, οασ]ῦ {ο Ώανο 

τοοθῖνοά Ῥεΐύετ ἐγεαϊπιεηῦ,. Ὀπψε]ιησ αὖ στοαῦ ΙοπσῦΏ οη πο βαθ]θοῦ, 

Ἡο πενοεγίμειεβς αἄγαπσθν πο βαοετάοία] οἰαίπιβ ος Πππιππ]δίθς ΟἩἨ 

Ῥεμα]ῇ ος πο ε]οοίοά πΙπΙβύ6Ι5, Ίο ἆοθβ, 1ὔῦ 15 ἐαθ, αἀάτιορ {Π6 Τπιροτί οὗ 
Ἠ15 οοπαρ8ᾶ- 
116ΟΏ ὙΠ 

μὰ αρροϊηύεά βοῦ ῬογβοΏβ απά 5εῦ Ῥίασς5 απά π]] πᾶν 411 ὑβῖηοβ ἴμο ἀπ 

ἆοπθ ἴῃ οτᾶεν. Αθ πᾶ Ῥείοτο 1]τιϑυγαύθα ἐς Ίθββοη Ὦγ ὑπ βαὺ- ο. ᾿ 

Αατοπῖο Ῥτιεεδίμοοά απἀ πο Τεπαριο βοτν]οο ἃ5 5πονίησ ἴμαῦ Οοά 

ογάιπαδΙοη οὗὨ ταη]ς5 1Π απ αΥΠΙΥ, απά ὮΥ ὑμ6 το]αῦίοη οἳ ὑμθ ἀϊῑβετεπίύ 

ΙΠΘΠΩΏΕΥ5 οὗ ο Ώαππαη Ῥοάγ: Τε Ἰαά Ιπβδιδύεά οὐ ο ἁπθιες οὗ 

ἴπο βὔτοηπσ ἑοπατάς πο υγεαῖς, οἳ ἴἶιο τ]ο] ὕοννασαβ ιο ροοΥ, οὗ ο 

πο {ονγατάς ἴ]ο Ισποταηί, απά 5ο {οσῦα: ο πὰ απ{ογοοά {ῃ8 

αΏροα] Ὦγ τεπήπάῖπσ Ἠῖ5 τοαάσι5 οὗ ὑῃθ αὐΐοῦ {οομ]οηθςς απά 1η5ς- 

πη]βσαηςο οὗ τηδῃ ἴῃ ἴμο β]σ]ῦ οὗ (οὐ, 8δ5 τερτεδεηίοά 1π πο Βοτιρύατες 

οὗ ὑμ6 ΟΙά Τοβιαπιεπῦ; απἆ ἴΠοη {ο11ουΥ5 1ο Ῥαδδασο πν]]ο]ι οοπ{αΙηΒ 

ἴμπο δ᾽] βίοι 1π απθείοι: “Ἢ Πα ποὺ οοπιπιαπάεά (ο οβετίπσς 

απά πηπὶρίταδίοης) ὕο Ῥο Ρρετίογπιοά αὖ ταπάοπι ος ἴῃ ἀἰκοτάετ, Ῥαῦ 

αὖ χοᾶ πιο απά 86ΔΡΟΠ5; απά ν]ατο απά ἴΠτοισα πο ΗἨθ 

Ποὺ ἴμθπα {ο Ῥο Ῥοτ/ογπιεά, ο παῖ! ογζαϊποά Ὦγ Ἠ15 βαργοπιθ 

Μ11. μου {]ογοίογο πνλο 1ηαο ἐλαῖν οΠετίπσ» αὖ ἴλπο δρροϊηὐοα 

5Θ85ΟΗ5 49 αοοθρίαλ]ο απἆ Ῥ]οβςεᾶ, βίποθ {ο]οπψίπσ ιο ογάίπαπςος οὗ 

ὑπ ἸΠαρίου {μοΥύ ἆο ποὺ σο πτοηςσ. Έοχ ο ἴἶιο 1σ]ι ργ]οδῦ Ῥοοι]]αχ 

βθινίοθ5 816 οπἡγιαςίοά, απά ἴἶιο Ῥτ]εδί5 Ἠανο ὑμὶν ρθοι]αχ ο[ῇορ 

αββ]σηθᾶ {ο ὄ]αεπι, απ οἩ Τμογ]ζορ ροσυ]αν πηϊπ]βίγαδίοη5 αγθ 1πιροβες : 
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Ισηαἶπβ. 

ΤῊΝ ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

ἴπο Ίαγπιαη 15 Ῥουπά ὮΥ Ιαγ ογάΙηαηοσθΒ, Τοῦ εαοἩ οἱ τοι, Ῥτεύμτεη, 

ἴῃ Ἠϊδ οπΏ ταπ]ς οἷγθ Παη]β ὑο ἄοᾶ, τοὔαϊπῖησ α σοοᾷ οοηδοίθηοθ, 

ποῦ ὑταηδστθβδίησ πο αρροϊηῦθά τα]ο οἱ 115 βετγῖοθ (λειτουργίας) θὔο. 

Ἠοτο 10 15 οἶεας ὑπαῦ ἵπ δὺ ΟΙοπιοπί5 οοποερϐοΏ {πο 5αποὔίοη Ρο8- 

βοπςαἆ ἵπ ΟΟΠΙΠΙΟΩΏ ὮΥ πο Αατοπῖο Ῥγϊθεύῃοοά απἆ ὑπ ΟΠτ]ρίαη 

πηϊπ]βῦτγ 15. ποῦ ὑπ βαοετάοία] οοηβθοταϊοη, Ῥαῦ πο ἀῑνιπείγ α- 

Ροϊηζεά ογζεν. 

ἵη πο Ο]ά Τοβίαπιοπῦ 10}. επ]οία ορεάίοπος ὅο ἴ]ια ρτὶοβῦς; συ 116 ὑπ 

Ἡςθ ρα5565 ΟΥ̓́Θ ἴῃ 5ἴ]επορ ἴῃΠο πππιθτοαδ ῬαβδασθΒ 

οπ]γ 5επίθοποθ (ὃ 42) 10 Ἡο Ῥαῦς {ογπατά αἱ απθοϊραῦῖησ απᾶ 

εη{ογοῖης ἴπο αιὐΠονΙῦγ οἱ ο ΟἨτςὔίαπ ππΙςύτΥ 15 ἃ πηςαποῦεᾷ απά 

πηϊβ]ηθεγρτγείεά γειςο ἔτοπι Τ5αἱαἩ; “1 νι] οπαὈ]ς]ι ἐ]ιαῖν ΟΥ6ΓΘΕΘΙΒ 

(016ΠοΡΒ) ἵπ τσηύθοιδηθςς απἆ αγ παϊπΙβίοις (ἆθασοης) πὶ {101 "0. 

Αραϊη ἃ 110016 Ἰαῦογ Ίο πιθηθίοης ἴῃ Π]αβταῖοη ἴμο πιαγπιατίης οὗ 

ὕπο Ἰρταθ]ύος ΤΟ. σγαςβ τεριαἷκοά Ὦ7 ο Ὀυδάϊηρ οὗ Αατοπς τος. 

Βαυὺ Ἠετοθ ὕοο Ἡθ πια]κοας 1ὖ οἶθαν Ίου {αγ Ίο οοπδιἆθτς ἴ]ιθ αΠαΙΟσΥ 

ἴο οχίαοπἀ. Ἠο οα] ἴ]ο βραϊθίομ 1π {86 οηπθ ο.5θ Ίθα]οιβδΥ οοἩ- 

οεγηΐης ο Ῥτιοδύλοος’, ἴῃ ἴἶιο οἴ]μαιυ βὺγ δ «οποθγπίηοσ ὑμ6 οποια 

οἱ ο ερίδοοραῦθ΄’. Ἠθ Κϑορβ ὑμ8 παπιθ5 απἆ ὑπ οίῆοον ἀῑςίποῦ, 

Ἴμο βΙσπίΠοαηποο οἱ 0μῖς {αοῦ “1111 ο {6]δ δὖ οποθ ὮΥ οοπιρασίηρ Ἠ]8 

ΊἸαησααβσο δ πο αχρτοβδῖοης τισοά ὮΥ απγ Ἰαΐοτ κτ]ζθυ, βαο]ι ἃ5 

Ογρτίαη, πο γὰβ Ῥοεποίταῦθᾶ νη(Ἡ {π6 βρίτἰὺ οὗ βαορτάοἴα]Ιβπιδ, 

ΟΕ Ῥύ Ἱσπαδας, αν ἐμ οἸαπαρίοπ οἱ θρίβοορϑου, Πηπος ας Ῥθεη. βα1ἆ 

αἰτθαάγ. Τὸ 15 εαβιοἰεπό {ο αἀά Ἰεταο, ἴλαῦ Ἡθ ηθυες τεσαγάς ἴῑο 

ΤΩΙ ΒΟΥ α5 α παοετάοία] οὔιοα, ΤΠΙς 15 εαια]Ιγ ἴταθ, πγεῦμαν πο 

εοοθρῦ 85 ϱοηιῖηθ ]ο πγ]οἰθ οἱ ἐπο 6ενεη Ἰεῦέοις ἴῃ ὑπθ βῃογῦ (τοεῖς, 

ου οπΙγ ἴΠοβο Ῥοσύίοης οοπύαϊπθά ἴῃ λαο Ῥγτίαο νθυδίοη. ἩΓΠΙ196 μες 

1 Ο]6πι.Βοπῃ. 40,41. Ἀθαπᾶςτ (ΟΠ γον 
ΗἨἱδ{οΥ1/, 1. Ῥ. 272 ηοίΐθ, Ῥομη)5 {ταηε]α- 
{101} οοη]εοίαχθς παῦ {ῃ15 Ῥαβρδασο 15 
απ “Ιπ[εγρο]αίίοπ ἔγοπι ἃ, Ἠ]ογαγοΏ]οα] 
Ιη0ετοςί, απά Ὄθαυ Μήπιαηπ (Ηἰςί. οἱ 
ΟἸγ δ ϊλαγυϊίῃ, τ. Ῥ. 250) 8455 παῦ 10 18 
ἑτε]εσῖεᾷ Ὦγ 811 Ιαᾶΐοῖοας απ ἱπιρατδῖα] 
Β0ΠΟ]8 75.) Αὐ ἴπο Τἱβὶς οὗ Του ζοιὑϊηρ᾽ 411 
οἰαῖτα {ο ]αάϊοίοαξηθξς δα ᾿τηραυ λα! 
ΟἿΘ ΠΙΥ γαπίπτθ {ο ἄειωττ {ο {815 ατρῖ- 
ἵταιγ οτΙΜοἵδ. ἸΤηᾷεεᾶ {πὸ τεοεπί 
ἀϊδοοτετγ Οὗ ἃ εοεοπά ἀπάορεπᾶθηῦ νι 
απ οὗ ἃ Βγτίαο Ὑετδίοη, Ῥοί]Ἡ οοηίαἶπ- 
Ίης {1ο 5αβροοῦεά ρ8ββ869, ΠιΔΥ Ὀ9 16- 

βατάρᾶ 85 ἀθοίείγο οἩ ἐμ185 ροἱηῦ, 
3 16. Ἱκ. 17, πηθιθ {Πο Α. Ῥ. οοἵ- 

θοῖ]γ τοπᾶςτβ ἴμο οτ]σῖπα], 1 π]] αἶδο 

τάκ ἐγ οἴου (Π0. πιαρϊςἰταῦεβ) Ῥθαοθ 
απᾶ {πῖηθ οχαοὔἴοτς (1. 6. {88]-ΠΙΛΡ{ΘΥΡ) 
χ]σΏ{θοπςπθςβ); 1.6. 1Ἠθθ 5881] ὈΘ πο 
ἴγΤαΠΗΥ ΟΥ οΡΡρΙθΘΡΒΙΟΩ. ΤΠΏθ ᾿χχ ἆθ- 
ρατίς ἴτοπι {Π6 οτίρῖπα], δια ΟΙεπιθπί 
Ώας αἱίοτοᾷ {πο τχχ. ΒΥ {5 ἆοαρ]θ 
ἄἴνεγσαπορ ἃ τθἴ6χοποθ {ο ἐπθύπο οτᾷςτβ 
οὗ ἴθ ππϊςίτγ 15 ορίαϊηεᾶ. 

ὃ ΟΊεπι. Ώοπ]. 43. 
4 Οοηαξῦ 5 43 ζήλου ἐμπεσόντος 

περὶ τῆς ἱερωσύνης ΙΡ ὃ 44 ἔρις ἔσται 
ἐπὶ τοῦ ὀνόματος τῆς ἐπισκοπῆς. 3119 
ΟΟΠΊΠΠΟΠ Γθαύττο π]]οὮ οοππθοῦ5 [86 ὑπο 
ο{ᾳοθβ {οσεί]ου 15 δἰαίεᾶ ἴῃ ἴποθ ποτᾷρ, 
5 43 ἵνα μὴ ἀκαταστασία γένηται. 

ὅ 53.886 Ῥε]οπ Ρ. 250. : 
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Ιουδου ὕθεπι σηΙῦἩ Ῥαδεασος οπ]οϊηίησ Π6 βἰγῖοῦεςύ οΏοάϊεπος ὕο ἨΙ5]ιοΡ5, 

πἨῖ]θ ὉΠ6 1 Ίαησπασο 15 {Γοφιοπ{Ιγ 5ο βίτοησ 48 ὑο 5ουπἆ αἱπιοβῦ Ργο- 

{ηο, ας {αἱΠοχ Ώηθγυου οΠοθ αβρεα] ὕο βαοογάοία] οἰαίπαβ', ἐλποισ]ι 

ΒΌΘΗ αη αΡρθα] ποι]ά Ἠανο πηαἆο Ἰ]5 ο.δο τοῦθ ἴπαπ ἀοαβΙγ 5ίοης. 

ΤῈ τὸ Ῥο 65ογ 5αΐθ ο ἔκ ὑμ6 βοπὐἰπηθηῦς οὗ απ Ἱπάϊνίάαα] ντου α5 

οχρτθββίησ πο Ῥε]ῖοξ οὗ Ἠ5 ασα, Ίνο πιαΥ 1πίου {γοπι ιο εἰ]οπορ ΒΟ ἢ 

Ῥεγγαάςς Όιοσο Ἰουΐοις, ὑπαὺ {π6 5αοετάοἴα] νίευν οἳ {Π6 παϊπϊςίτγ Ἠαά 

ποῦ γοῦ {οιπά 105 ΨΥ 1Πῦο ὑπ6 Οµτ]βίαη Οτο}, 

Ὕγμεη πο Ῥα55 οὔ ο ἴμο ὑμῖν αροδίο]ῖο {αΐμον, ὑΠ6 βαπιθ Ῥῆθπο- 

ΠΠΘΠΟΠ 15 τερεαῖοά. Ἓο]γοατρ, {πὸ ΟἸεπιεπύ απά Τσπαῦίας, οοοαρῖθς Ῥο]γοατρ. 

ΤΩΠΟΗ βΡραςθ ἴῃ ἀἰδοιβδίης ὑπ6 ἁπίιες απά ιο οἰαίπας οἳ Ολτϊδίατ πηῖ- 

ἨΙΦῦΘΥ5. Ίο ἴα]κορ οοοαδῖοη οβρεοῖα]]γ ἕο οἷν Ἠ]5 οοιτοβροπάεπίς αᾱ- 

ν]οθ 35 {ο ἃ ορτίαϊπ ΡγαςὈγύου πνἩο μα ἀῑδστασεά Ἠῖ5 ο{ῇοο Ὦγ ἃ στανο 

οβεπορ”. Ὑεῦ Πο ασαῖη Χποπς πολης, οὐ αὖ Ἰεαςδῦ 5αγ5 ποϊµίπα, ο 

ΔΗΥ͂ 5αοργάοία] Ῥρτϊνῖ]εσος πνἩ]ο] οἰαϊπιεά ταβρεοῦ, οὐ οἳ απγ εαοετάοία] 

βαποῦΙῦγ νἨ]ο]ι Πας Ῥεεη ν]ιο]αίεᾷ. 

ο. αβήη Ματύντ ντῖύες αροαῦ ἃ σεποταΒίοη Ἰαῦε. ἩἨο βρθὰκβ αὖ 

Ἰεησύ] πα τ Ὁ} οπιρ]ηαςῖς οἩ ἴμο οιο]ατ]εθῖο οΏειίησ», στο αὖ ]οαςῦ 

πθ πη]σλῦ οχροοῦ {ο ἢπά βαοετάοῦα] νίοπβ οἵ ἐμο ΟἨγῖδῖαπ παϊπϊρέττ 

Ῥτοροιπάεά. Ὑεὺ {15 15 {ας {ποπ Ῥεΐης ὑπ 6 σ.5ο. ο ἆοορ Ἱπάθεά 

Ίαγ βύγθββ οη βαοοτάοία] {αποῦϊοπς, Ὀαῦ ὕμοςο Ῥο]οης {ο ἴμο ν]ο]ο Ῥοάγ 

οὗὐ 86 ΟΠιατοἩ, απά ατθ ποῦ ἴῃ αηΥ ΨΦΥ͂ ο οχο]αβῖνο τῖσ]ό οἱ ἐ]ιο 

οἸεισγ. “80 πε, Ἡο ψΨτίίθδ, Ψ]ιοη απσαῖηπσ αραϊηπύ ΤΥΡΠο ἴπο 6 ν, 

ένο {μτοισ] ο ηαπΠΙθ οἱ ᾖοδα5 Ίανο Ῥε]ονυεά α5 οπθ ΠΙαΠ ἴῃ (οἆ 

Φαπβύϊη 
Ματίγτ 

ΙΙΒΙΠ{ΑΙΠ6 
8 ΤΠΙΥΕΓ- 
581 ρτ]θρί- 

ἴπο πια]κεγ οὗ ὑπ 1Π1νοιβο, Ἠατίησ ἀῑνοβῦεά οτιηβε]νο5 οἱ ος ΕΒ]61γ Ἠουα. 

σαγτηθηῦς, ὑμαὺ 15 ΟἹ 51η5, ἔἩγοιςσ] ἴΠο ηαπιο οὗ Η15 ΠγεύῬοτη ο, 

δα Πανῖησ Ώδεῃ τεβπεᾷ (πυρωθέντες) Ὦγ ὑπΠ6 γγοτά οἵ Ηΐβ οα]]πα, αγθ 

ἴ]ιο ἐσθ ]1σ]ι-ργ]θςϐ]γ τασθ οὗ αοα, α5 αοα Ἠπιβο]{[ 4180 Ὀθαγθῦ υνγιῖ- 

ἨΘΡ5, βαΥΊησ ἔ]ιαῦ [ἢ ΘΥ6ΤΥ Ρ]αοθ ΠΊοἩς ο (θη 1185. αὖθ Ίπεη οβθτίπσ 

ϱαογ]ῃοος νε]]-ρ]εαδῖησ απο Ἠίπι απἆ ρατο (Μα. 1, 11). Ὑεῦ ἄοά 

1 ΒΟΠΙΘΡαΡΡασ65 ατο ᾳποίθᾷ ἴῃ ἄΥθθῃ- 
ποοᾷ 6αἰ]ιεᾶτα Ρεϊγί τ. Ῥ. 72 85 γεπάῖπς 
ἴῃ {118 ἀἰτοοίίοη, ϱ.5. Ῥηϊαά. ϱ καλοὶ 
καὶ οἱ ἱερεῖς, κρεῖσσον δὲ ὁ ἀρχιερεύς 
κ.τ.λ. Βαὺ τἱρ νυ Ιποτρτείοᾶ ἴμαγ ἆο 
ηοῦ Τατοαχ [818 νίθἹ. ΤΠ ἴπο Ῥ8ββαρθ 
αποϊαἆ ΤΟΥ͂ Ἱπρίαπορ, 16 πτ]ζοχ 66ΘΙ18 
{ο Ῥο πια υὐαϊ την πο βαρογΙογ1{γ οἳ {1ο 
ὩΘῪ οογοηαπῦ, 88 τορτοςδοπ{θοᾶ ὮΥ {ο 
Ρτουῦ Ἠίρ]-Ῥτὶιοςῦ (ἀρχιερεύς) ἴῃ απᾶ 

{Ἡτοασῃῆ ποσὰ {πο π]ο]ο ΟΠ ΠΟ Ἠαβ 
806685 {ο ἀοᾶ, οτε {πο ο]ᾶ ἀἱβραπρα- 
{1οπη οὗ ἴ]πο Τιον{]σα] Ῥτ]θβί]οοᾶ (ἱερεῖς). 
ΤῈ 15 Ἱποτρτοία[ίοηπ Ῥο οοττθοῦ, ἴ]θ 
Ῥα5βασο 6οΊοοΡ {1ο {οασ]λίπρ οὗ {1ο Ερί- 
βίο {ο {πὸ Ἠοῦρτοφβ, δα 15 ορροβοᾶ 
{ο οχκο]πβίνο βαοοτᾷοία]δτια. Οπ ἐῃθ 
πηθαπίηρ οὗ θυσιαστήριον ἴῃ ἴμο Ισπα βατ 
Ἠρ]δί]ο8 5οο Ῥο]ούι Ῥ. 265, ποίθ 2. 

3 566 ΔΡΟΥΘ Ρ. 63 54. 
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Ίτοηβραβ 

ΘΟΚ ον - 

ΤῊΝ ΟΗΒΙΝΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

ἀοῦ]ι ποῦ τοσεῖνθ 5αοτ]ῇοες Τγοπι ΑΠΣ 9Π6, οχοερύ ὑμτοιρ]λ ΗΒ Ργ]ερίς. 

ΤΈπονείονο ἄοά απθιοιραίησ αἲ] βαοτῖβοςς {μτοαση 05 παπαο, πο ἢ 

«θα. Οδ οτάα]πεἆ {ο Ῥο οοτεί, Τ πιεαπ ἔμοπο οβοτοᾷ Ὁγ ο 

ΟἸὨ νι βύϊθηβ Ίη ΘΥΟΥΥ τερίοη οἳ ἐο οατῦα σι (ἐπὶ) ὑπ ἐλαπ]κβοϊνίπσ 

(Πιο ειοβατῖςῦ) οἱ ὑπ6 Ῥτεαά απἆ οὗ ὑπ ορ, Ῥεαγεῦι υηίπαςς ῑιαῦ 

ἴΠεγ αγθ σγε]]-ρ]εαδίησ ο Ἠίπι; Ῥαῦ ὑπ δαοι]ᾶοες οἨετεά Ὦγ γοα απἀ 

ἑμτοισ] ποςο γοιτ Ρρσὶεδῦς ο το]οοῦεί]μ, βαγ1πσ, “Απά γοιγ βαογίῃσθΒ 

ΤΠο ππο]θ 

ΟἨν]ςαη. ῬθοΡρ]θ (]ετείοτο (5αοἳ 15 ο αϑῦϊ 5 οοποαρθϊοπ) πᾶν ποῦ οη]γ 

12112 Ι πι] ποὺ δοοορὺ {οι 7ος Ἠαπᾶς οἷο. (141. 1. το)”. 

ἴακεη ἴμο Ῥ]αος οὗ ὑπ Αατοπῖο ρη]εδύποοᾶ, Ῥαῦ Ἰανο Ῥεσοπιο ἃ ηαΙΙΟΠ. 

οὗ Λὲφᾖ-ρτγτεςδίς, Ῥεῖης πιαἆθ οπθ νζῃ ὑμ6 σγεαῦ Ἠ]σ]ι-Ρι]οβῦ οἱ Π8 ποὺ 

οογεπαηῦ απἆ Ργεδεηύΐης ὑλαῖτ εολαγῖδζ]ο οβετῖησς ἴῃ. ἨΠ15 ηᾶτηθ. 

Αποζμες σεηθγαΜίοη ]εαάς ας ἤνοπι «δύῃ ἨΜατίγγ ο Ίτεπερας. 

θη Τγαηπορας ὦτ1ζ6ς, ὑπ 6 5εοοπᾶ οεηῦΥΥ 15 Υ6ΥΥ {αγ αἆναποθα. Ὑεῦ 

5.111 ἴ]ο Ἴοηου 10 Ώαδ αοοοπιρατίεά τ Ἰσπεγύο στϑιηδ 8 ἹἹῃ- 

Ῥγοίκεη. Απά Ίσγο ασαῖη 1ὖ 15 Ιπρογίαηῦ ὕο οΏβογνο ὑπαῦὺ Ίτεπαις, 1 

6 ε]ά {π6 ςαοεχάοία νίθὺ, Ὠαά εύειγ πιοῦῖνε {ου πτοῖησ 16, βἶπορῬ ἴ]α 

ΙΠΙΡΟΥΡάΏοΟΘ απᾶά δαὐπουιν οἳ ἴ]ο ορὶδοοραἰθ οοσρΥ ἃ Ἰῶγσο 8ρ8οθ ἴῃ 

5 ὑοασ]ίπσ,. ἸΝετετίμε]εςδδ Ίο ποῦ οπΙγ πηρΠο]άς {15 1016 α5 ἃ 5Ρ9- 

οἷα] ἀοδισπαίίοη οἱ ὑπ ΟἨτίδήαη πα]πΙςίνΣ, Ὀαῦ αἆναποθρ αη ΘΕΟΥ͂ 

ἀῑβεγεπέ νῖουν οἳ ἴλο Ρτιεςϐ]γ οσο. Το τεοοσηῖδο οΠΙΥ ὑπ6 Ργεςί- 

Ἰθάβοβοπ]γ ]ιοοὰ οἳ πιοτα] Πο]ίποςς, ἔ]ιο Ρεϊορίῃοοὰ ο αρορίο]ῖο βάθη. Τ1τις 
ὃ πιογαἰ 
Ῥτιεεί- 
Βοοᾶ. 

Θοτατηθηὐηρ οἩ ἴμο τείογεηοθ τηϑᾶθ ΕΥ̓͂ οι Τιογά ἴο ἴμο ἱποϊαθηῦ ἴῃ 

Ῥατιάς 116 απν]ιετο ὑπ6 Κιηρ δηα 15 {οἱ1οπ6ιβ θαῦ ὑμ6 βῃθν-Ὀγθδά, 

ΒΟ 1ξ 15 ποὺ ]απγέα] 0ο οαῦ βᾶγθ ἴον πο Ρτὶεείς αἱοπο) Ίγεηερας 

γθπιατ]ςς”; “Ἢ. οχοικεῖὮ Ἠίς ἀῑδοῖριες Ὦγ ο σους οὗ πο Ίωπγ, πὰ 

οἸση]βοίμ ὑπαῦ 10 15 Ἰαννα]. {ο Ρτϊεδῦς {ο δοὺ ἔγθιγ. Έοτ Ώανιά πδὰ 

Ῥθοι οα]]εὰ ἰο 6 α Ρτ]εδύ ἴῃ ἴ]μο βίσῃὴὺ οἵ (οἆ, αἰύποαςῖ δατ] οαττῖθᾶ 

οι ἃ Ρογβθοιθίοη αραϊησύ Ἠΐπι; {ου 811 ]αδῦ ππεη Ῥε]οηας ὕο λε Β80ΘΓ- 

ἀοία] οτάοιῖ. Νου 81] αροδῦ]ε5 οὗ ὑπμθ Τιουά ατο Ῥτιθδῦς, {ου 0πεγ 1η- 

μουν ποϊζ]αν ]αηάς που Ώοιδος Ἰετο, αὖ ονογ αὐὐθηα οἩ {πο α]ζαν απά 

οὐ (οά”: «ιο αὔθ ]θΥ), Ἡθ σο65 οἩ, “ὑμαῦ Ίανο [οἱ {αύμετ απά 

1 γα]. ο. ΤΥΡΙ. ο. 116, 117, Ῥ. 944. 
ων, 81 δὲ 
ὃ ΠΩ βδῃΐθῃοθ 15 οἱδθᾶ Ὦσ ζοΏπ 1)8- 

ΤΊΔΞΟΘΏΘ απᾶ Απζοηίις πᾶς βασιλεὺς 
δίκαιος ἱερατικὴν ἔχει τάξιν; Ὀπὺ {86 
ποτᾷς ποτο ᾳαοϊθᾶ αἀοι 1655 {ΓοΠ1 γη6- 
ΠΟΥ ὮΥ 88 οπθ Ἡτϊίθυ απᾶ Ῥοντοποᾶ 
Ὦγ {16 οἴμοτ 1Τοπ1 πίστη, βασιλεὺς 15 ποὺ 

χορτοεεπ{εᾷ ἴῃ {16 Τιαβίη απᾶ ἄοοβ πού 
Βαιῦ {π6 οοπύοχύ. ΤῊΘ οἶο5θ οοη{οτπιϊϐγ 
οἳ ὑπεῖχ αποἰαδίοπβ ἔτοπι {π9 Ισπαξίαη 
Ι1οίζους 15 ἃ ϱαΏιοΙοπύ Ῥτοοῦ ἐμὲ {πθβθ 
{πο πΤΙ{ΘΥβ 4γθ ποὺ Ιπάοροπάρηῦ ατ- 
{ποτϊζῖθς; 566 {πο ρ8ββασθς ἵπ Οαταῦοηϐ 
ΟὐοΥ̓́Ρ. Ιᾳπαί. Ῥ. 18ο Βα. 
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ηιοῦμεγ απά Ἠανο τεποιποεά 811 ὑμὶν Ἰαπάτεά {ου ἴἶο βᾶκθ οὗ ἴ]ο 

πγοτά οὗ αἀοα απἆ Ἠ]ς οονεπαπῦ, Ῥαῦ ὑΠ6 ἀΙδοῖρ]εβ οὗ ὑπῃ6 Ποτά ΟΕ 

ἴμοςο Ἴ[οβες βαϊύῃ ασαϊηπ, “Ῥαῦ ἴπεγ βΠα]] Ίανο πο Ἰπ]λεγ]ίαποες; {05 

06 Τιονά Ἠιπιβε]{ Α]ια]] Το ειν ΙπΠεγ]θαηςρ”; απᾶά ασαῖη, ““Τηο 

Ῥπιεβίς, ὑπ6 Τεν1ῦο», ἵπ πο γ]ο]ο ὑγυ106 οί Τ,ουί 5141} Ἠαγο πο ρατῦ πο» 

Ἰηηεχίζαησο νηθι Ίδταθ]: Όλο Ενδύ-γαιῦς (ΓΓποίβοαὔΙοπεβ) οὗ ἴπο Τιοτὰ 

απθ Παιν Ἱπ]πογίζαπος; ἴ]εγ β]Πα]] οαῦ ἐμεπι,”. ἘῸΣ {815 τθαβοη 8180 

Ῥατ] βαϊύῃ, “1 τεααῖτοθ ποῦ ἴπο οἱ, Ῥαῦ 1 τεφαῖτο ο ἐταιζ”. ΤΠ6 

ἀἱβοῖρ]ες οὗ ια Ποτά, ο πνου]ά 5αΥ, Ίετο αἱ]οπεά ναι Ἠαποχγ {ο 

ἴα]κο {οοᾷ οἵ ἴπο 5εεᾷς (ὔ1εγ παὰ βουγῃ) : {ος ΚΘ Ίαῦοιτετ 15. ΟΣ ΠΥ 

οὗ 115 {οοά.””. Ασαϊη, αὐγ]]κῖίησ αροΏ ἴμο βαῖὴθ ὑορὶο ἴῃ ἃ Ἰαύθυ Ῥαδδαςθ᾿ 

απά οοπιπιθηδίησ οἩ ἴλμο σου 5 οἵ 9 ουεπαῖαἩ (σασί. 14), “Ι πν]] Ιπθοσί- 

οαΐο ὑμ6 5οα οὗ {μ6 ρῥυϊθϑὺβ Πο 5οη8 οὗ ΤιουΙ, απἆ ΤΥ Ῥεορίθ 584}1 Ῥο 

Π]]οά ὙΠῸ ΤΥ σοοᾷ ἐμ]πςς, 11ο αἀάρ, «πο Ίιωνθ βῃονῃ ἴῃ ἃ {ΟΓΙΗΘΕ 

Ῥοο]ς, ὑμαῦ 811 ἀἱδοιρ]ες οὗ ἐ1θ Τιογὰ ατο Ρτὶεδύς απ Τενῖθε5: πο 4150 

Ῥτοίαπεά ὑπ Βαῦραῦι 1π ὑπ6 οπιρὶθ απά ατα Ῥ]απιε]ος» Τις Τ16- 

ΏςΘΙ5 ὕοο 1θοοση1865 ὑῃ6 ΥΠοΙθ Ῥοάγ οὗ ὑπ6 [1 ὉΠ] ἀπά ον ἴμθ πον ἆῑδ- 

Ῥεηραίίοη α5 ὑμ6 οοιιπύοτραν 5 οὗ ἴμο 5015 οἳ Τον απάοχ {πὸ οἷά. ΤΠ 

Ροβῖθίοη οἱ ὑμ6 Αροβΐιες μὰ Ἠναησε]Ιςῦ» Ίιας ποῦ γεῦ Ῥεεη αραπάοπεά. 
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Α. {ου γοαΙς Ἰαὔετ, θαὺ 501} Ῥείοτο ἴμο οἱοββ οὗ ο οοπύανΥ, ΤΟ1Υ- Ώχρίαπα- 

εχαῦο οἵ Έρ]ορας πτ]θθς ἔο Ὑἱοῦοτ οὗ Ὥοπιο. ποιάεπία]]γ Ίο βρεα]κς ο δ 
οὗ δῦ Φοόομῃ α5 «Ἠανίησ Όεεπ πηαᾶθ ἃ ρυϊθϑῦ᾽ ἃπα “υγθαγίηρ ὑπ6 πηγα ὅ; τας 

ογαΐθβ. 
δα ἴ]]δ πι]σῃΏί 56επη {ο Ῥο α ἀἰβύϊποῦ εχρτεδδίοη οἱ βαοετάοία] νΙθιν», 

Τον ιο ἐπιΙζγθ) ο ]ΠΙοη Ἰθ αἰ]αάςς 15 ἀοαρί]θβ ὑπ6 ατα οἵ ἴ]α 

1615] Ἰησ]-ρτῖεςύ. Ῥαῦ 16 ΠΙΑΥ ΥεΥΥ εαδΟΠΑΡΙΥ Ῥο αποβῖοποά 1 ὑΠ15 

18 μ6 οοτγεοῦ πηθαπ]ης Οἱ ἴ]ιθ Ῥαβδασθ. ΟΥ̓ θύμον δῦ 7 ομηπ ἀῑά αοὔπα]]γ 

νγθαχ ὑ815 ἀεοογαθίοπ οἱ ὑΠ6 Ἠϊσ]-ρτιεςί]γ οΏϊσε, οὐ θύμον Ῥο]γοταίες 

Ἠαβ πιδίακεη ἃ 5γπιρο]ῖσα] οχρτεβδῖοι ἴῃ 86ΟΠ16 6αΣ]16Υ ἩνγΙ{οΥ {ου απ 

δοῦσα] {ποῦ, ος γγλείμοας ]α5ί1γ 15 Ἰαησιαασο 10561 ϱΠοα]ά 6 ἐγθαθεά απ 

 νιο]οηῦ πιθίαρΠου, 1 πᾶν Ἠαά οοσαδῖοη {ο ἀϊδοιβς οἱβοπΏετο”. Βαῦ 

19 ΑΏΥ ϱ859 ἐλο ποῖῖορ 15 οχρ]αϊπεᾷ ὮΥ {ιο ]αηπσαασο οἱ δύ ο9ομη Ἠΐπι- 

5616. νο τοραχάβ πο ν]ο]ο Ῥοάγ οἳ Ὀε]ίονεις5 α5 Ἰ]σῆ-ρτιεδίς οὗ ἐπ 

ἨΘΥ οογεπαπύ{» απᾶ 16 15. οετύαϊη ὑμαῦ πο οοπύαπιροτατίος οὗ Ῥο]γ- 

Εως Ὑν 54... 5. τῆς πίστεως κ.τ.λ. 3969 4150, 85 81 111π5- 
3 Τὴ Ἐπκδεῦ. Η. Ἡ. γ. 24. ὃς ἐγενήθη ἰχαβίοη οὗ ὑπουαθίδρμου, Τετ]. οποφ. 

ἱερεὺς τὸ πέταλον πεφορεκώ. Όοπιρ. 12 “ΟΠ δὰ ροτθᾳπαὔΙοηθπα ἀἱροῖρμπ 
Τοτύα]]. αἄυ. σι. 14“ οχογηαΐας ροᾶθσθ δβαοθγάοίδ!!β Ρτογοσατηχ, ἀθροτίηνιϑ ἴπι. 
οὗ πητα”, Τορί. αἲί Ῥαΐγ, Τιουὶ 8 ἆνα- {ιϊ1α8.᾽ 
στὰς ἔνδυσαι τὴν στολὴν τῆς ἱερατείας... ὃ 566 Θαϊαΐίαπϑ Ῥ. 362 ποῖθ, 
τὸν ποδήρη τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πέταλον 4 Ἠογ. 11,17; 596 ὑΠ6 οΟΗΤΙΘΠ{Α{ΟΥΦ, 



254 

ΟΙοεπιοπί 
οὗ Α]οχαι]- 
ἀτία, 

ἨΙβ «σηοβ- 
ο) ρτ]θρί- 
Πουοά. 

ΤῊΝ ΟΗΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

οταΐθς 5011] σού θὰ ο Ἠο]ά αἴπιῖ]αν ]αησιασε’. Α5 ἃ Πσιταίῖνο οχ- 

Ργθδδίοη ΟΥ 85 ὃ Πΐοτα] {αοῦ, Πο ποῖῖοθ Ροϊηῦς ῦο δῦ 9 μη ας ὑπ νοίθ- 

Τη ἴθασ]ιου, ὑμ8 ομΙεξ περτεδεηίαίῖνο, οὗ α Ῥροπίϊβσα] ΥΑο0θ. Όπ πο 

οὗν Ἰαπά, 16 15 Ῥοββῖθ]θ ὑλαῦ 015 πγας ποῦ πο βθῆβθ υγ]]οἩ Ῥο]γ- 

ογαΐος 1παδε]{ αὐασποά ἰο πε Πσατο οὐ ἴπο {αοῦ: απά 1 5ο, πο ανο 

Ἱετο ρετ]αρς ο οαγ]θεῦ Ραββασο ἴῃ αΠΥ οκίαπυ Οταν νι δίπς 

πγηεγο {π6 βαοοτάοὔα] Ιον οἱ {16 παϊπϊβῦτγ 15 ἀϊδλποί]γ ραῦ {οτυνατά. 

ΟΙοπιοηῦ οὗ Αοχαπάτία ἵνα ἃ οοηὔεπιροταγ οἵ ἘῬο]γεταῖος. 

ΤΠποαυσΏ 815 εχίαπύ πη]θίπσς απο οοηδιάςταρ]θ ἵπ εκύεπὺ απᾶ {ποασ] 

ἴΠεγ αἴθ ΙατσεΙγ οοοαρἰεά πι απεδᾶοης οὐ ΟΠτῖραπ οὐμίο απά 

βοοίαΙ 149, ἴμο πα]πΙςίτγ ἆοοβ ποὺ Ἠο]ά α Ῥτοπιπαηύ Ῥ]αος ἴῃ {]θπι, 

Τη ὑμ6 {θυ Ῥαβδασος ἼΘΙ Ἠθ πηθηὔίοης 16, η ἆοες ποῦ Ῥείταγ ΘΗΥ͂ 

ἰθπάςπογ {ο 5αοοτάοῦα] ος 6Υεη ο ΠΙετατο]μῖσα] νῖθινς. ΤῊ Ρας οὗ 15 

παπά Ιπάρεά 147 1Π 4η Ορροβιίθ ἀϊτεοθίοη. ο σοι] Ὀ6 το Τρ ΟΥ̓ 

Ἰπο]]πθά {ο ταδί δῖ δ. ΑΤΙΡΙΟΟΓΑΟΥ οἱ Ιπζε]]εοίια] οοπέρπαρ]αθίοη λα 

οὗ βαορτάοίαΙ οΏ]οο. Απά ἴθ ΑΙεχαπάτία 66ΠΘΤΑΙΙΥ, α5 νο Ἠανο β66Ώ, 

ἴμο ἀετε]ορπιεπύ οἱ ἐῑο Ἠ]εταγοὮγ ἵγας β]ούγευ ὕ]αη ἴῃ οἴλποι ονατο]θβ. 

ἩἨου {αγ πο 15 {τοπ πιαϊηζαΙηῖησ ἃ βαοετάοία] σον οἱ {Π6 τη ϊηΙβὔτγ 

απά ΠΟΥ ςαὈρύαηδα]]γ Ἡο οοἰποϊάθβ νηζ]π Ίπαπερας ἴῃ μῖς τοεροοῦ, 

Ὑ11 αρρεατ Ίοπι πο {οΠοπΊπς Ῥαδδασθ, “1ὖ 15 Ροβ8ῖρ]ο {ου ΊΠΕΠ 

ΟΥ̓́Θ ποπ, Ὦ7 εχετοῖκῖηπσ Ἠεπιβε]νες ἴῃ ἴ]ο οοπιπιαπάπιεηύς οἱ μα 

Τιουά απά ὮΥ Ηνίησ ἃ ρογ{εοῦ σηοβῦϊο 1116 ἵπ ορεάϊεηποῬ {ο {π6 (806, 

ἴο Ῥο Ιηροτραᾶ ἴῃ πο το]] οὗ ὑπ6 ΑΡροβῦΙθ. πο] ΠἹθη ἃγθ Ρ66ΠΊΙΠΘ 

Ῥτοθδογίςευ» οὗ ὑπ Οτο] απά ἴγαο ἆθαοοης οὗ π6 ν]] οἳ Οοά, 1 πετ 

Ῥτασῦϊδο απἆ ἴθασοὮ ὑπ (Π]πος οἳ ἴμο Τιοτᾷ, Ῥαϊπςσ ποὺ Ιπάεαά οτάαϊπεά. 

ΟΥ̓ ππεη που οοηβιάθγθοᾶ τΙσῃίθοας Ώεοαιδο ἴπαγ 816 Ργεδογίοι5, Ὀαὺ 

οπγο]]οᾶ 1η Πο Ῥτοβυγίουγ Ῥεσοβιςο ἴΠογ ατο τ]σηίθοας: απά ποισ] 

Ἠετο ΟἹ θατί]ι ἔ]πεγ τιαΥγ ποὺ Ὀ6 Ποπουτεά ση] α οἨῖοξ βϑαῦ, γεῦ 5881} 

ὍΠΟΥ δἰῦ οὐ ἐπ {οατ απἀ ὑψεπίγ ἔμτοπες Ἰαάσίης ἴῃο Ῥεοριθ”.. Τό 

15 απο οοηφιςοπὺ νηζ 115 ἐπα]γ αρα]. νίθου, ἴ]λαῦ Ἠο 5ῃου]α 

εἰδοιν]εγο τεοοσηῖδο ο Ῥτθββγῦθτ, ἴ]ο ἄθασοη, πα {Π6 Ίαγίπα, ἃ 

ἀϊδαποῦ ονάθις. Βα οἨη ὑπ οἴῃπει Ἠαπά 19 ΠΘΥΟΓ 865 ιο γγογᾷς 

ερτῖοςί «ρτίαδϐ]γ, «ρτιοβποος, οὗ ὑπ6 Ολτ]βίαηπ απϊδγ. [ἢ οπε 

Ῥαδεασθ Ιπάεεά Πο οοπύτγαςῦ αγ απἀ Ῥτεδύμοοά, Ὀαυ νηζμοαῦ 

ΑΠΥ 5ποἩ τείθγεηοθ, ἈΒρεακίπσ οὗ ὑπ6 ναι] οἵ {ιο επιρ]θ απά αξ- 

1 ὅο Φαβίϊη Ἱπ πο ποτᾶς αἰτεαᾶγ αποὐθα Ῥε]οι ρ. 257. 
αποἰθᾶ (Ρ. 250), ΠίαΙ. ο. ΤτήΡ]ι. ὃ ττό 3 δίγοπι. νὶ. 13, Ῥ. 703. 

ἀρχιερατικὸν τὸ ἀληθινὸν γένος ἐσμὲν τοῦ ὃ δέγοηι. 111. 99, Ῥ. 552. 
Θεοῦ. 5366 8180 π6 ρ8ββασο οὗ Οτίσει 
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ἰρηῖης ὑο 1Ὁ α 5γπιρο]ῖσα] πιθαπῖης, μ6 ἀεβοτῖρος 10 α5 “ἃ Ῥαγίετ 

αραϊηβδύ Ἰαῖο απΏο]Ιαί Ῥε]]πά πο ἴλο ῬτίθβΙγ ππ]θύγαδίοη 15 

ἰάθη".  Ἠετο ἴ]α Ίαγπιεῃ απά ο Ρτϊθδί5 δὴ τοβροοῦϊγε]γ ἴλοξα 

πο τε]εοῦ απἆ ὑῆοβθ νο αρρτορτῖαϊθ πο αρίτιζαα] πιγαθετῖος5 οὗ ἴμο 

(«ΔοβρεΙ. Αοοονάϊησ]γ ἵπ ο οοπίοχὺ δύ ΟἸεπιεηί, Γο]οπ]πσ αρ ὑπ 

Ὠϊηῦ (πτονη οαὐ 1π πο Ἡρίβδί]ο {ο πο Ἠεβτανς, οῖνθθ ἃ βρἰτιύπα] 

πηθαπΊησ ὧο 811 ἴ]ο {αγηΙζατο οἵ ὑπ9 ΠΟΥ Ῥ]αοθ. 

Ἠ]6 γουῃρθν ΘΟμ ΘΙ ΡΟΥΑΥΥ Τοτύα]Παη 15. ο γθὺ {ο δββουὺ ἀῑγθοῦ ΤαταΠίωα | 

εαορτάοἵα] οἰαίπις οη Ῥε]α]{ οὗ ιο Οτὶκίατ ταὶ ηἸθέσγ. ΟΥ̓ πο μογθύϊος αμα, 

Ἡθ οοπιρ]αίπς ἐ]ιαῦ αγ 1προ5θ βαοργάοία] {αποῦῖοης5 οἩ ]ασταθα”, “Το Ποπ ως 
παΙΠΙΒ{ΣΥ, 

τ]σΏύ οὗ ρἶνίης Ῥαρ{ςπι, ΒΘ 5αὖ5 εἰδοι1ςγο, ΄Ῥε]οπος {ο ἴ]ιο οἩΙεί ρτ]εςύ 

(6απιπΊἩς βαοθτάοβ), ἐπαῦ 185, πο Ῥϊδιορ᾽. «Νο ποππαη,) Π6 αβεοτῖς, 

ἑοασΏύ {ο ὕεασ], Ῥαρίίσο, οε]οῦταίθ πο εοΠατῖδί, ΟΥ αιγοσαίθ {ο Ποὺ- 

Β61Σ ἴ]ο Ῥροει{ίογπαποθ οὗ δὴν ἁπῦγ ῬΡογαϊηϊῖης {ο παί65, τη [655 

οὗ πο βαοογαοίαὶ οβ]οο’. Απά σεηοτα]]γ Π6 11865 ὑῃ6 πγογάς β806Γ- 

498, βαοετάοῦίατη, βαοοτάοἰα]ῖδ, οὐ ὑπ ΟΠ τ ϑύϊδη πηπΙςτγ. Τὸ ΒΘΘΠῚΒ 

Ρ]αΐη πιογθονεΓ {ποπι Ἠϊ5 ταοάθ οὗ εροαζίπα, ὑμῦ 5πο] Ἰαπριιασθ τας 

ποῦ Ρρεοι]]αχ {ο Ἠϊπιςα] Ὀαὺ ραβδοά οπιτοπῦ ἴῃ πο οἼατο]λες απποπς 

ν/]]οἈ Ἡρ ππονεά. Ὑεῦ 1ο Ἠϊπαδε]{ 6αρρ]165 ιο ύγας οοαπθεγροῖςο ἕο 

ὑΠ15 βροοῖα] 5αοργάοἰα]1δπα 1Π Ἠ]5 βὔτοπσ αβδοτῦίοη οὗ {πο τιπῖνοαγκα] ργ]ος- 

Βοοᾷ οἵ 81] ἔχιο Ῥο]ίουοις. «ΎΓο εΠοι]ά Ῥο {οοδἩ,) 6ο Ἠθ πντῖθες ν/]6η γοὺ απα]ῖ- 

αγσι]ηπσ ἀραϊηδῦ βοοοπά ΠΙΦΥΥΙαΦ65, «ο ΑΙΡΡΟΣΟ {λαξ ἃ Ιαβύαάς 15 η ο. 

ϱ]]ουγεά ο Ιαγιπεη ΜΏ1Ο 19 ἀοπ]οά ο Ῥτιεδί. Ατα ποὺ νθ ΙαγΠΙΘΠ {οι οὗ ο 
ἘὌΠΙΥΘΥΒ 

8150 ργ]εςῦς ἢ Τῦ 15 πτῖδίεῃ, “Ἡο Βαῦῃ αἶδο πιαάθ τι5 ἃ Κἰπράοτη απἆ ρεϊοεί- 

Ῥτϊθςίβ {ο ἄοά απἆ Ἠ]ς Ἐαΐμον.”. 16 15. ὑπ86 αἰ]οχϊγ οὗ {π6 Οµατο] Ἠ9οᾶ. 

πἩΙοὮ π]α]κες ἃ ἀἱῄεγαποο Ῥεύπεεη μ6 οὐδ (ἴἩο οἸεγσγ) δια λα 

ΡΘΟΡΙΟ6---ἰ 5 απαὐλοτΙῦγ απά ὑμ6 οοηβεοταδΙοη ος ὑμεῖν ταπ]ς ὮΥ ἴμο 

αδεϊσηπηεηῦ ο{ βροοῖα] Ῥεπο[ας ἰο 1ο οἸετσγ. ΤΠτα5 πἼογο ἴ]θγθ 15 πο 

Ῥεπο] οἳ οἸετσγ, τοι Ῥτοβεηύ πο ειολατ]δζῖο οβετίησς απἆ Ῥαρίϊσο απά 

816 τοις ΟΥ̓ 5016 Ρος. ΕὟΡ θα του αἲθ ραΐμετοᾶ ὑοσείμοτ, 

(μθγα 15. ἃ οἨιτοῃ, οι {πΠοισ]ι Όπογ Ῥο Ίασπιεῦ. ΤΠεγαίογο 1 τοι ' 

εχετοῖδο ἴλμο τὶσηίς οὐ ἃ Ῥτϊεδῦ ἴῃ ο.δες οἵ ποοθβΣζγ, 16 15 γοῦν ἀαΐγ 

4150 {ο οΏβοινο ἴμπο ἀἰδοιρ]ϊπο επ]οϊπεά οἩ ἃ Ῥεϊθςῦ, Ἡ/ογο οἱ πεοθβεῖῦγ 

γοα εχεχοῖδθ ὑπ τ]σλίς οὗ α ρυϊοϑὺ "ἡ Απά ἵη αποίµεν ὑγθαύϊβθ ἢ 

1 Φίγοπι. Υ. 33 54., Ῥ. 665 Βα: ὮἙΡ. 3 (ὁ Ῥγάώκογ. Πατ. {ιτ ΄Ναπι οὗ ]αϊοῖβ 
Καγο (6ΟἼσπιεπί οἱ Αἰεπαπᾶγία Ῥ. 464)  βαοοτἀοία]ία πΙπΠετα 1π]αηρσαπῦ.) 
Ἰποοχτθοί]γ αἀάποςς {Π15 ραββαρο 5 81 ὃ 46 Ῥαβρίίεπιο 17. 
6ΧΡΙΘΒΒ πηθη/{ίοη οἱ «πο ἀἰβΗποίίοιι Ὦθ- 4 46 Τΐτο. υεῖ. 9. 
ἔπεεὮ {1ο οΊ6γαΥ απᾶ 1α10γ.’ ὅ ἄε αλ. Οαδὲ. 7. 6ο Καθ’ Τεγἑιῖ- 
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Βαοοτᾶοία] 
1αΏσπαασθ 
ἴῃ Ἠϊρρο- 
Ιγίας. 

Οτίρεη 1π- 
ἱοτρτεῖβ 
ἴποθ Ῥτὶθρί- 
Ποοᾶ βρ]τ]- 
(αα]1Σ, 

ΤῊΣ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

πντῖθος ἵπ ἨϊΜδον ΊτοἨγ, “θα 1νθ Ῥορῖη {ο οχα]6 απά 1ΠπΠαπηο οἱς- 

πε]νες ασαϊηπό ἴ]λο οἶοιςΥ, ὕμθῃ Ὑ78 8Τθ 811 οὔθ; ἴμεη ψὺ αἴο α]] 

Ῥγϊθςίς, Ῥδοαξθ «116 τιαᾶο ας Ῥτϊεςῦ5 ὑο ἄοᾶ απά Ἠ15 Εαίύμογ”: Ῥαῦ 

ὙΠ πο 816 τοφιϊτοᾶ ἕο βαθτηῖϊῦ Ο1πΥβο]νος ΘαΌΔΠΥ ο ἴπο Ῥγίεςϐ]γ 

ἀῑδοῖρ]ίπο, πο Ἠπουν οῦ οασ Β]]εῦ5 απἆ ατο πο 1οηΏσαΥ εααα]...  Τμεςθ 

Ῥαβδασος, ἰὉ 15 ἴγας, οσσαΣ ἴῃ ἰτθαβίσες Ῥτοραβίγ πντ]θεη οἴου Τει- 

ἐμ] ἰδ Ἰαά Ῥοδσοπιο πο] οὐ ἴῃ Ῥατῦ ἃ ἸΜοπίαπϊςῦ: Ῥαῦ {15 οοἩ- 

εἰάοταίίοη 15 οἱ Πέ] «οπβθαπεποθ, {ος ὑπ. Ώθας πνῖὔπθςς {ο ἴμθ ἴδοῦ 

Όλαῦ {μ6 φοπϊρίατα] ἀοοῦγίηο οἱ δὰ απίνογεα] Ργϊεεύποοά Ύγας ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

στουπᾷ 6ο Ἠπηξα]{ απά 15 ορροποηῦς, απά Βαὰ ποῦ γεῦ Ῥεεπ οΏεουγοά 

ὈΥ {ο βαοργάοία] γίεν οἱ {π6 ΟΠτ]ςαη τη] ἰβύγυ ὅ. 

Απ΄ Ιποϊάσηία] οχργοββῖοι ἴῃ Ἡρρο]γύας 5εγνος {ο ϱπον ἴμαῦ ἃ 

{ου Υθ6αΙ5 Ἰαΐον ἴἶαι Τοτύα]]]απ βαοοτάοῖα] ὑθυτηβ ΥΓΟΤΘ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 

πδεᾷ ο ἀθβίσηαίο ὑμ6 ἆΠῑετεπῦ οτάστα οὗ ὑπ6 οἱοισΥ. «θι 5478 

{86 Ζεα]οις ΡίςΠορ οἵ Ῥοσύας, «Ὀοϊπς βιιοοθβδοῖ5 οἵ ὑμ6 ἀροβύϊθβ απά 

Ραγία]κῖησ οἵ {μθ 5απ1θ ογασθ βού οὗ Λίρ-ργιείλοοά απᾶά οὗ εασπ]ης 

απᾶ αοοοιπίθἆ σιατάῖαης οἳ πο ΟΠιτοἩ, ἆο ποῦ οἶο5ο ΟἿ 6768 

ἀτουνεῖ]γ οΥ ἐδ ο ὉΠ] 5αρρτεςς ὑπ6 ἔγαθ ψοχᾷ, οὐο δ᾽ 

ΤῊΘ πιαχο]. οὗ βδοουάοίαὶ Ιάθας γγας ῬΥΟΌΔΌΪΥ 5] ονσον αὖ Α]εχαπάτῖα 

ἔποπα αὖ Οατίμασο οὐ Ἔοπιθ. ἹὙΠπουρὴ Ῥο]οηπρίπσ ἴο ὑμ8 ποχύ βϑῃθ- 

ταβίοη, ΟΥΙσεπ)ς ὙἹΘῪΒ πο Ἠατά]γ 5ο αἀγαποθεᾶ α5 ὑποβα οἵ Τοτία|- 

Παη. Ἰπ ἴμο ὕθπιρ]ο οὗ ὑπ μάγοι, ο 575, ὑπ αἴθ Όπγο 5820- 

ὑιατίος: ἴμο Ἱοανοηίγ, αοοθςΣΙρ]θ οπΙ7 {ο «685 ΟἨτ]ί, ος στεαῦ 

Ἠισ]-Ρτιεςῦ; ἴμο εατῦἩ]γ, ορεηπ {ο 81} Ῥργϊεδίς οἵ πο πει οογεπαπῦ, 

λα 15, ὕο 411 [108] Ῥεμενεις. Έον ΟΙγΙδίαΠ5 ἃ’ ἃ παοθγάοίΐαἱ 

ταοθ διά ἰ]εγοίοτο Ίανο δοοθθβ ο ὑπ6 οὐΐοι βαπούπατγ. Ἴ]ετθ {ΠΟΥ͂ 

πιαςῦ Ῥγεξοπύ ὑμοῖν οβετίπσς, ὑΠ6]ν Πο]οσαιςδῦς οἱ Ιου απᾶ 561 ἀθ}18]. 

Έτοπι ὑμ15 οαῦεν βαπούῦπατΥ οας Τἱσ]Π-Βγιεδῦ ἴακες ὑπ ᾖτο, 5 Ηθ 

επίθις ἴμο ΠΟΙ͂ οἳ Ἠο]ες {ο οὔεν 1ποθηξθ {ο ὑπ Ἠαΐμεγ (866 

ἴἶαπ. Ῥ. 211, πΠοδο Ιηετρτθίαδ]οη οὗ 
έΏοποΥ Ῥοσ ογᾷ1πίς οοΏΒΘΡΡΙΠΙ βαποΙΠ- 
οαΐιιβ 1 Ίατθ αἀορίθεᾶ. 

1 ο Μοποσ. 12. 1 Ἠ8τθ ἵακεηπ {πθ 
τοϑαϊησ «ΙΠΙΡΩΥΘΡ᾽ ΤΟΥ «Ρ86Ρ,᾽ 45 Τθ6- 
απϊταᾶ Ὦτ {119 οοπ/{εσῦ. 

3 ΤῬοτία]Παη τεσατᾶᾷς ΟἨτ]5{,οαχ στθαύ 
Ἠιρῃ-Ῥτιοςί, α5 086 οοαπίεγραχό ΠΟΥ 
ἴπθπογ ἀϊεροπραίίοη οὐ [Π6 ρτῖοςδῦ ππᾶες 
ἴηθ ο]ᾶ, απᾶ 5ο Ιπίοτργείς ἴ]πο ἑθχῦ 
ΘΟ ὑπ γβ6 1 {ο {πο ρτ]θεῖ’; αἄυ. Ἠατο. 

Ἱτ. 9, αν. οι. τῇ. Αδαϊη, Ἡθ 1.868 
βαοοτᾷος’ {η ἃ ποτα] 56ης59, (6 δγεσίἰαο. 
16 «βαοετᾷοίθς Ῥαοϊς,᾽ ἆε σι. επι. Ἡ. 
12 «ᾳαοετᾷοῦες ραά1οΙδ]ε, αὐ ποτ. 1. 
6 (οοπαρ. 7) “Ὑἱγρι οὐδ! β οὐ νι Ια 5 
βϑοθσαούϊα. ΟἹ {868 οὐμοὺ Παπᾶ 1 ἄε 
Ρα. 4. 19 860Π15 {ο οοπιρασο {πο ΟΠ γ15- 
{1η πηϊη]δίοτ σι ἢ 119 Ἠθαίπεπ ῬρτΙθβίς, 
Ῥαΐῦ ἴοο πιπο] βέγθϑβ παπαςῦ ποὺ ο ]αἱᾷ 
ΟἿ ἃ τλοαίοτίσα] ΊΤηασθ. 

ὃ ΠΥ. ΡΤοΦΠΗ, Ρ. 3. 

| 
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ιο. χτι. 12)’. ὙΕΙ͂ ππαΠΥ Ῥτοίορεοαά ΟΠ γι βύϊδηβ, Ἡθ πτῖίον 6]56- 

ποιο (1 απι Ἠθτο αὐγ]άσῖης 1158. πγογάβ), οεοαρ]οά ομΙοβγ τ. {116 

ΟΟΠΟΘΤΠ5 οὗ {115 πνοτ]ά απᾶ ἀθάϊσαίῖηπς {εν οἱ ]ιαῖγ δούϊοῃβ {ο (οά, 

1τθ τερτεβεηῦεά ὮΥ ιο προς, ΠΟ ΤΠΘΥΘΙΥ Ῥταδεπύ ὑμῖν μες απἆ 

αγού-Ε,1ΐ5. 

Ψοτᾷ, απά ατο ἀεάϊσαθεά 5ΙΠΟΘΤΕΙΥ ὑο ἴ]ια 5016 πγοτρΗῖρ οἵ ἄοά, τὰν ποῦ 

Οπ ἴ]ιο οἴ]παιν παπᾶ «ίμοδο ΠΟ ατθ ἀεγοίαᾷ ἴο {π6 ἀϊνιπο 

απτεαβοπαῦΙγ Ῥο οα]]εά Ῥτὶιοδύ απἆ Τεν]ίο αοοονάῖησ {ο ἴπο ἀἰπετ- 

οηΏσθ ἴηι ὑΠ15 τερρεοῦ οὗ ὑΠ61} Ιπιρα]δο5 ὑεπάῖησ ἐλετοείο. ΤιαδϐΙγ «ἴμοςα 

πἩο εχοεΙ πο ππεη οἱ ἐ]αῖγ οὗη σεηογαῦίοη Ῥεγομαπος ν]] Ῥο Ἠ]σ]- 

ργ]εςίς. ΤΠΕΥ ατθο οηΙσ Ἠϊσῃη-ρτιοδί ΠΌΘΟΣ δου ἴλμο οτάεν οἵ 

Αατοη, οι Τιοτᾷ Ἠίπικε]Ε Ρεῖησ Ἠ1οη-Ῥτιεςί α{θετ ἴ]ιο ογάθν οὗ Με]- 

ΟΠ Βα ο΄. 

ὑμαῦ τ τπαἆθ {|π ππ{ο ἐ]ιο ἈΑΡοβύ]εθβ, Ὀθίηρ Ργ]εςῦ5 αὔδον ὑῃ6 ογάου οὗ 

Αραΐῃ ἴῃ α ὑμιγαὰ Ῥ]αοο Ἠθ 5α”5, “ΤΠ6 ΑΡροδί]ες απάἆ ὉΠ Ὺ 

ἴιο οτεαῦ Ἠϊσ]-Ετιοδί, Ἠαν]ης γσθοθῖνϑα {λε Κηον]θασθ οὗ ἴἶιο σσουβῃὶρ 

οὗ αοά απἆ Ὀεῖπς Ἱπρίγιοῦεά Ὦγ πο Βρϊτϊ6, Κπουγ {ου Ὑγλαῦ δίπ5 {που 

οασ]λό ο οὐδ᾽ βϑουϊῆοθθ, εἰς, '. Τὴ αἰ] ἐμθξο Ῥαδβασος Οτίσου Ίαβ 

[Καῖ βρύα]. επ]σηύεηπιοπύ απά ποὺ βαοεγάούῦα] οΏ]οο ἕο Ῥε {86 

ΟἨν]ςθῖαη οουπἑετρατῦ ο {πο Ααγοπίο Ῥηϊεεύμοοά, Ἐ]βενν]ιθγθ μον - μαεαρρίίος 

ενετ ης πια] 86 οἱ βαοοτᾶάοία] ὕθγπης ὕο ἀεδοτῖρο με πηϊπΙςύτγ οἱ λα ο 

(ατομ{; απᾶ 1η οπθ Ῥ]ασο ἀἰδῆησαίσ]ας ὑΠ6 Ρρτϊοςῦς απἆ ἴμο Τ/εν1ζ65 ἐπ ταϊπς- 
Ω : δ {1Υ. 

ἃ5 τορτεβεηὔ]ης ὑΠ6 ΡγοβΏγίατ5 ἃ πα ἆεασοης ταςρεοϊνε]γ ». 

Ἠπιήλπετία ὑμ6 βαορτάοία] νίον οἳ ο ΟΠτὶδύίαη τηϊηϊςίτγ Ἰας ποῦ 

Ῥδεη. Ἠε]ά αρατύ οπι ἃ ἀῑδποῦ τεοοσηΙοη οἱ ὑπ6 φαοοτάοία] {απο- 

εοης οὗ ἐ]ιθ πλοίο Οτ]βῆαπ Ῥοάγ. ΤΠο πιϊπϊςύεγ 15. ἴἶας τεσατάεά πἩθρεῖοςέ- 

ἃ5 ἃ Ῥτιοδύ, Ὀεσααςδο 11ο 15 0η6 πποιύηρίεσθ, ἴλο τορτοδοη{αςΊνο, οὗ ἃ ο ἴηο 
3 9 ΤΗΙΠΙ5 

Βιο]ι ΑΡΡΘΑΙ5 {ο ϱο Πο οοποερίίοη οὔ Τογα]]αη, σγ]ιο παλάμαις, 

6ρεαίκ οὗ ο ΟἰθυρῪ 85 βϑραγαύθ {Γοπη ἴμο Ιαϊῦγ οπ]γ Ὀθοδῖιβθ {Π6 μὰ μϑλοστος 
ΡτΙθβί]γ ταςθ. 

1 Ποπι. ἵω ἐπ ευ. 9, τὸ (1. Ῥ. 243 
Ῥε]ατπε). 

3 1π ὅοαππ. 1. ὃ 3 (1τ. Ῥ. 3). 
ὃ (6 Ογαΐ. 28 (1. Ῥ. 255). 8366 ἄἶδο 

Σοπι. ἵυ ὅτι Νιιπι. 3 (11. Ῥ. 283). 
4 Ποπι. υ ἵπ συ. 4 (τι. Ῥ. 298 56.) 

«Ῥϊδοαπί 5αορτάοίθβ Ῥοπαϊπῖ ααἱ εος]θ- 
5115. ρτβπη{, απά 8180 10. Ἠοπι. Π. 4 

(11.}. 191)“ στα τοῦ εταΏοκοῖί βαοετάοἳ] 
Ῥοπαϊπί ΙΠπᾷϊο8βτο Ῥθοσθίατα βαπτῃ οὗ 
4πτθγθ ππεᾷΙοΙπαΠ1᾽ (86 ᾳποίΐθΒ ζαπ1θς 
ν. 14 ἴῃ ΠΠαβίταβίοη). Βαὺ Ἠοπι. α πι 
ΝιΙΠ. 1, 2 (11. Ρ. 392), ᾳποίθᾶ Ὦγ Ἠεᾶςε- 
Ρεηπίης (ΟΥίφεπεε τι. Ῥ. 417), Ἠατά]γ 

ΕΗΗ.. 

Ῥεαυ5 {μ]5 66Π59, ἴον {Π9 “ροπ{οχ) α)Ρ- 
Ῥ]165 ο ΟἿΥ Τιοτᾷ; απἆ 10 15 οἶθαχ τοπ 
11οπι. πι 8. Χχχυ!. 5 6 (1. ϱ. 658) ἐλαί 
1η Οτὶροη)’5 οΡΙΠΙΟΏ {]1θ ϱΟΠΙΘΡΒΟΥ {ο 
{πε ροπ{ὐεηί ποεᾶ ποὺ Ὦο απ οτάαϊπθᾶ 
Τα ἰδίου, ΤΗ Ῥαββασος ἴθ ἈἨεᾶο- 
Ῥοππίπςσ)β ΟΥΤίφΕπΕε Ῥεατίπρ οἩἳ 1118 
ϱαΏ]θαοῦ 410 1. Ῥ. 357, 11. ὈΡ. 250, 417, 

436 Βᾳ. 
ὅ Ποπι. αἷϊ ἴηι οεγεπι. 3 (11. Ῥ. 106) 

ΕΙ αἩηΥ 9η6 /{Ποθχθ[οτθ διηοηρ {8650 
Ρτϊοβίβ (1 πιθαη τ {ο ῬΥΘΒΌΥ 615) ος 
ΑΊΠΟΠΡ [680 ΤιοσίίθΒ ΠΟ βἰαπᾶ αδοτί 
{ιο ῬΘΟΡΙΘ (1 πιθαη {π6 ἆεασοπβ) ἕο. 

17 



258 ΤῊΞ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΥ. 

οὗ {μθ οοπ- Οτο, ἴῃ ἴμο οχοτοῖδο οὗ Ποὺ’ Ῥηετοσανο ας {ογ οοπΥαηΙθηοθ 
βτερα/Ιοῦ. 

Οσρτίαη 
1ης οΏαπι- 
Ῥίοη οὗ πη- 
αἱβσι]δεᾶ 
βαοοτᾶο- 
{81181η. 

εηίγιδἰοαὰ {ο ἴλεπι με Ῥ6γ{ογπΙαηοθ οἱ ορτζαϊπ βαοθγάοία] ΓΠιποῦῖοΏβ 

Ῥε]οποίπσ ΤΥΟΡΕΣΙύ ἰο ο π]οίο οοηστεσαίίοη, πα οὗ Ονἴσεν, 

ΨΠ0, οἶνίησ ἃ πιοτα]. απά βριγιύααΙ Ἱπζοτργεύαίίοη {ο ο βαοεγαοἵ κα] 

οίῆσς, οοηδἰάθιβ ὄἶιο ργϊοδίλοοά οἳ υπο οἶοτογ ἰίο ἁῑῑετ ἔγοπι ὑπ6 Ργες- 

Ἠοοά οὗ ἴμο Ια1Υ οπ]γ 1π ἆθρτθς, 11 50 {ὰΥ α5 πο {οτπιετ ἀεγοίῖο ὑμὶν 

0ππθ απᾶ ὑ]ιαῖν ὑοιβΏίδ τοῦθ Θ6ΠΙΙΤΕΙΥ ὑο σοά ἴμαῃ ἴμο Ἰαδῦ. ο 

Ίοπς α5 0815 Ἱπιρογίαπῦ αβρεοῦ 15 Ἱκαρῦ η νίου’, 5ο Ίοπσ α5 ὑπ Ρρτϊεςύ- 

ποοά οἳ {88 τϊπΙςτΥ 15 τεραγάεά αξ βρτ]ησίησ {ΟΠ ο Ῥηερίλοοά ος 

ἴπο 016 Ῥοάγ, ὑμ6 ἐθασμίηπσ οἱ ὑπ6 Αροδύιες ἢδ5 ποὺ Ῥθεηυ ἀϊτεοῦιγ 

νιο]αζεά. Ῥαῦ 51] 1ὖ πναδ ποὺ ἃ 5αΐοθ ποιιπεπο]αζατο ὙΠΟ αβδ]σηθα 

ἴλμο Όθγπιδ Β4ΟΘΓάΟ5, ἱερεύς, απά Όμθ Ί1]κα, {ο 086 πηΙηΙβύΥΥ, ἂ5 ἃ αρεσῖαί 

ἀθείσηπαῦίοη. Τ]ο αΏρεαταηοθ οὗ {815 ΡΠΕΠΟΠΙΘΠΟΠ τᾶ 5 ύμο Ῥετῖοά οὗ 

ἐναηςΙιῦ]οη Γοπι ἴ]ο απΠΊΥθγεδα] βαοετάοία]15Ώ οἱ πο ευ Τερίαπιεηῦ 

ο ἴλο ρατῖοι]ατ βαοοτάοὔαΗβ οὗ ἃ Ια06Υ ασο. 

1Γ Τονα]]ῖααπ απά Ότίσοη απο 5011 Ἰονοιῖπσ οἩ {ο Ῥογάος, 

ΟΥρταη ας Ῥο]ά]σ ἰταπβοττοά ἨΙπηδε]Ε πο ο ποθ ἁοπιαίη. Τὸ 

15. τοῦ ΟΠΙΥ ἴπαῦ Ίο τ888 πο {θγπιδ ΒαΟΘΓᾷΟ5, 5αοθγᾷοὔΙαΠῃ, 8806Γ- 

ἀοία]]ς, οὐ {89 παϊπϊςγ ιν α οαπεπου ΠιζΠογίο πηὐΠοπύ ρατα]]ε]. 

Ῥαΐ Ίο ὑγθαὺβ 811 ο Ῥαβδασες ἴῃ πο Ο]ά Τοβδαπιεπύ νΠ]ο] τείαυ 

ἴο ιο Ρτϊνί]εσαΒ, 0ο 5αΠΟΔΙΟΠΡ, 1ο ἆπίῑοδ, απά πο τοβροηβΙυ1]Η 6168 

οἱ ἴμο Αατοπῖο ρτ]εδίμοοϐα, α5 αΡΡρ]σῖης ο {Π6 οὔῇοεις οἱ πο ΟΗτ]Ιβύίαη 

ΟνατοῇἩ. ΗἨί5 ορροπεηῦβ αὖθ Ῥτοίαπθ απά βαογ]εσίοαβ; ἴλμεγ Ἠανο 

Ραββα βϑηύθῃοθ οἵ ἀεαίῃ οἳ ἴπΠαιηβε]νεν Ὦγ ἀῑδορεγίπς {ο οοπι- 

πιαπά οὗ {πο Τον ἴῃ ὮειίετοποπΙιγ {ο “θὰ ἴμο Ῥτιοδύ)”; ΌΠογ 

Ἰανο {ογσοῦίεη ὑπ Ιπ]αποίῖοη οἳ ΒΟΙΟΠΙΟΠ {ο Ἠοποις απά ΤΘΥΕΥΟΠΟε 

6οὗς Ρτεδίς”; ἴ]εγ πᾶν ἀεβριδοά ιο οχαπιρἰο οὗ δῦ Ῥαα] πο 

τεστεῦθεά Όλαῦ Ίο «αῑά ποὺ Κπου 1 νγὰβ ἰλο Ἠ]σἨ Ῥπὶοδύ”; ἴΠεγ 

Ἠανο Ὄθεν σι] οὗ ιο εἶη οὗ Ἰοιαιμ, Ὠαΐμαι, διὰ Αὐίτατη”. 

Τ]θεε Ρᾶβσασ6δ 816 πχσεά ασαϊη απά ασαϊη. 11ο αἲοθ αγσεᾶ ΤΠΙΟΓΘ- 

οΥ6Υ, αν αΡρ]γίης ποῦ ὮΥ ραπ οἳ τοβδοηΙηςϱ, ποῦ ὮΥ απα]οσΥ οἵ 

οἰτοιπιβίαησςα, Ὀταῦ αξ αδο]ιίο απά Ἰππιθάιαίο απά ᾽απαιθδύϊοπαΡ]θ, 

ΓΑΡ. ΟΥρτίαη οποπηεᾷ ο οϊβμοο οὗ ερῖδεοραὶ Ῥοψθι, 850. 8180 γγας 

6. ἐπ Πνθῦ ο ραῦ {ουπατᾶ νηζλοαό το]ῖοί οὐ ἀκσαῖδο {]ιοο 58661- 

1 Ῥοαΐ. χν. 12; 5696 ΕΡίδι, 3, 4, 43, ὃ Αοΐβ ασ, 4; 860 Ερίε. 3, 50, 
50, 66. 66. 

2 Τποαρ] πο ποτάβ 816 αβοτ]ρεᾶ ἴο 4 Ρε Ὁπιι. Εοοῖ. Ρ. 84 (811), Ερὶ6ξ, 
ΒοΙοπιοΏ, ὕμ6 αποἰαδοη Ο9ΟΠ168 {ποπ «34,67, 6ο, 72. 
Ἡοσ]αβ. τῇ. 29, 312 566 Πρίςῦ. 3. 

| 
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ἀοΐα] αβειπιροηδ; απά 5ο πιπουπηργοπηϊβίης σγαβ ὑπ6 ἴοπο ἴῃ ὙΠΟ 

Ἡθ αβδετίοᾷ ἰλεπι, ἰλμαῦ ποϊμίησ πας ]εβυ {ο Ἠϊ5 5ΙΙΟΟΘΒΦΟΙΑ Ῥαῦ {ο 

επηί{οτοθ Ἠ1β Ῥτϊηποῖρ]ες απἆ τεϊθεγαίο Ἠϊ5 Ἰαησααρθο". 

Α{ίοι πας ἰταοῖησ ὑπ ρταᾶια] ἀερατίατο {γοπι ο «Αροβζο]ῖο 

ὑθϑοῃῖπρ 1η ο οποτοαςμπηθηῦ οἱ Πο φαοετάούῦα] οἩ. ἴμο Ῥαβύοτα] απά 

πη]δύοτία] νου’ οὗ ὑπ οἸετσΥ, 15 1] Ὦο Ἱπβύγασοῦῖνο ἴο Ἱπγοββῖσαίθ 

Πο ο811668 ο πὙπ]ΙοΙ {118 ἀἴνεγσοπορ ποπ Ῥηπϊ νο ἱταα τηαγ 

Ῥο αδοτραεά. Το {1ο απθϑϑύϊοθ πυλείμον πο οἶαπσθ γγαβ ἀπ {ο ΎΓετο 

ΠΟΥ} ΟΥ (οη]ο Ιπῃαθηοθδ, ορροϑιύθ ΑΠΦΥΘΕΤΑ Ίανο Ῥθενπ οἴνεῃ. λα εις 

ΤῸ 8οιηθ 1ὖ Ίιας αρρεατθά α5 α τερτοάποίῖοη οἵ ἴλο Αατοηπῖο Ῥγϊοςί- ο 6ψ15Η 
ΤῊΣ : ΟΥ ἀθηῃ- 

Ἠοοά, ἄπ ἐο Ἐματίδαϊο ὑοπάσφποίθς, 5.6} ἃ5 σγο πα απποησ δὺ απ] {16 Ἱη- 

οοηγονία ἴῃ (α]αβία οπά αὖ Οοτίπίι, ΕΠ] Ππσοιίπο ἵπ ἐμο Οανοῖι : ΘΒ 0687 
υο οἴμοις, ἃ5. Ἱπιρογύεά Ιπίο ΟἨΠτιςαπῖυ ὮΥ πο 6σες Ιποτοαβίησ 

τηβςς οἱ Ἠθαί]μοη οοΏηνογέ5 ὙΠΟ πογο ἱποαραβίο οἱ βΒμακίηρ οἱ ἐλαῖτ 

βαοετᾶοία] Ρτε]αάϊοες αηᾶ αρρτοοϊαθίπσ πο γε βριυιῦ οὗ ὑμθ («οβρε]. 

Ἔπο Ἰαῦῦε; ΘΝ 56ΕΙΠΙΒ οοτγθοῦ ἴῃ πο πΙαΙΗ, Ῥαῦ 1Θ(ΙΙΙΓΘΡ 8ΟΠΙΘ 

πιοςΙΠοα/1οἨ. 

Αὐ 811] εγεπίς 50 {αγ 5 πο ονιάεπορ οὗ οχίαηπύ πτίήησ5 ϱο65, ΤῊΘ 

ἔηθτο 15 πο ΥθᾶδοΠ {ος καρροδίησ ὑμαῦ 5αοργάοία]ῖδπι να ϱδρεοία]Ιγ ἐπῶν τὺ 

τι απποηΏσ πο «6 15} οοηνετῦ. πο Τοαρίαπιεπίς5 οὗ ὑπθ Έποῖνο ιν 

Ῥαἴτίατο]β πιαγ ο ἰα]καη ἴο τερτοδεπὺ 9Π6 Ῥ]μαςδθ οὗ ο άαϊο ΟἨτίβ- οοπἑαϊπ πο 

απ; ἴο ΟΙεπιεηθίπο ντ ίπος ΘΧ 110 αποῦΠετ, Τη Ροῦμ Α}1Κ6 ο. 

ἴμθιο 15. απ θπὔτο αμδοηπορ οὗ ραοθτάοία] νίθοις οἳ ἴμο παπϊςύτγ. Ίδη. 

Πο {οππες σοὺς Ιπάεεοᾶᾷ ἀπε]] αὖ Ἰεπσίῃ οη ους Τιοτᾷ”5 οἤ]σε, 

85 ἴ]μο ἀθδοοπάαπὺ απά Ἰαῖν οὗ Τιονί”, απἆ αἱ]αάς τοῦθ Όπαη οηΏςθ 

ῦο [15 Ἱπαύιδίοη οὗ ἃ πού Ῥργεδίοοά; Ὀπὺ πμ ρτερίλοοά 15 

αρὶτιὔιια] απά οοπιρτελαηκίνα. ΟἨγῖδυ Ἠιπιβε]{ 15 ο ΠΡ Ῥτῖοςίό, 

απᾶά πο βαορτάοία] ο[]οο 15 ἆθεοτιρεά αδ Ὀεῖης ΄α[νετ Όλο ὑγρθ οὗ 

ἴπο (επί]6, οχύεπαῖησ ο 811 ὑπ6 (επᾶ]ος”. Οπ ο Ολμτιδίαπ 

ΤΟἰ δῦ ὑμθ Ἱνν]ίου 15 αἰ]οηῦ. Ίπ ο ΟΙεπιεπήπο ἩἨοπιίι]ος ιο 

6856 15 βοπιαυ]αῦ ἀἰβετοηῦ, Ῥιαῦ ἴ]ο Ιπ{εγεποο 15 8501] πηογο οῬνΙοιβ. 

΄Τποις] {πὸ ορϊοοραίο ἵ5 τερατάσά α5 ἴμο Ῥαεκροπο οἳ ὑπ ΟἨατοΙ, 

ἔποιρη ὑπ οἶαῖπς οἱ ἴἶιο πιϊηΙβῦγΥ απο αχγσθά πι ρτοαῦ ἀῑδποί- 

ἨΘ55, ηΟ αΡρεα] 15 6ΥθΓ πηαάθ {ο ῬτίοβϐΙγ βαποῦγ α5 πο ρτοιπά 

1 ΤηἩθ ραοοτᾷοία] Ίαησπαρο ἴῃ ἴπο πε] Ῥο Ῥ]ασεά οατ]ίοτ έπατ ΟΥρτίαΗ. 
“γοδἰοϊζίσαϊ 6οπδἰϊζιδίοπς 16 Πατᾶ]γ 1655 1 566 ἀαἰαίίαπιε Ῥ. 310. 
Βίτοηρ, Ὑ110 16 18 πιοτθ βγβὐεπιαίϊς; 3 Ῥαῦεπ 6, ΒΥΠΙΘΟΠ 7, 1οτὶ 18. 
Ῥαὺ {πρὶν ἀαΐο 15 ππορτίαϊπ απᾶ οπηποῦ 4 Τιοτ! 8. 

1)... 

-» 
“ 
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ΟΥ̓ {π15 οχα]ὐοᾷ οβϊπιαία'. 1πᾶθεά ἴπο Ἠο]ά οὗ {Π|ὸ Τιονϊήσα] ρτὶθεί- 

Ἠοοά οἩη. ἴμο πιπά οὗ ἴμο Ῥίοις ο απ του Ἰανο Ὄθεευ τπαθετῖα]]γ 

πγθα]κεπεά αὖ ὑπ6 ΟΠτ]δῖαπ ετα ὮΥ ὑπ6 ἀενε]ορπιεπύ οἱ ὑπ6 βγηασοσιθ 

ογσαπϊσαθίοη οἩ ἴμο οπθ Ἠαπά, απἆ ὮΥ ἴλο ουεΓ ρτονήης Ἱπῄπθποο 

οὗ ἴ]ιο Ιοατηοά απἆ Πήεγαιγ οἶαβδες, πο ΒΟΥ 65. απᾶ ταρβῖς, οι ἴπθ 

οἴμοι, ΤΠθ Ῥοϊπίς οὐ ΠΙοἩ πο ο αάαίσοτ οἱ ο αροβίο]ο ασθ 

Ἰηςίσῦ 419 ὑπ6 τ1ῦθ6 ο οἴγοαπιοίδίοη, ὑπ ἀῑδποῦοη οὐ πθαῦς, ἴ]μα 

οΏβαιναπορ οὐ ϱαρραῦης, απἆ ἴΠα 1θ. ΤἨο πεσει οὗ α Ῥτιθδύ- 

Ἠοοά παςδ ποῦ, ΟΥ αὖ Ιοαδῦ 15 ποὺ ον ἴο Ἠανο Ῥεει, ρατύ οὗ ἰλμεῖν. 

ΡΤΟΦΤΑΠΗΠΙΘ. Απποηο πο Ἐδδεηο 65 οβδροοία]1γ, πο ποπύ 850 Τατ 

85 ἴο τεραά]αῦο ἴπο Όεπιρ]ο βαογίΆοθ», πο οτοαῦ Ἱπιροτίαπορ οοα]ά 

Πᾶνα Ῥοθευ αὐίασ]εά {ο ὑπὸ Αατοπῖο Ῥτιεείμοοᾶ”: απᾶ δου. ἴμο 

ΑΡορίο]ῖο ασας5 αὖ 811 ενεπῦς, ο πιοβῦ αοἰῖνο ο πάαΙσοις οἵ ἴπο Τδ- 

Ρεγβίοη. 8ΘεΠΙι {ο Ἠατο Ῥο]οπσοά ο ἴλο Ἐβδεπο ὑγρθ. Ῥαὺ Ιπᾷθοᾶ 

ἴπο ονοεινλο]πιῖησ αγσιαπιεηῦ ασαϊηςί αβοτῖρίπςσ ὑπο στον οἳ βα0θΓ- 

ἀοΐζα] νῖδυνς {ο ο επι Ππῄαεπορ 1165 Ἰπ ἴπο {αοῦ, ὑπαὺ πετο 15 ἃ 

ἴησι]ατ 4Όδεηοφ οἱ ἀῑδιποῦ 5αοογἀοίαἸσπι ἁπτῖπς πο Ππδῦ θην 

απᾶά ἃ μα] ἢ, ΘΗ. αἱοπθ. οηΏ ΔΠΥ͂ 5Ποπίησ «ὁ πάαϊδπι να Ῥοψετ[α] 

εποισΏ {ο πηργοςς 1561 οὐ ἴμο Ὀε]ιεί οἵ {π6 Οµατο]ι αὖ Ίαγ69, 

ας. Τό 15 ἰλογείοτο ὕο (6πΙο {θε]ῖης παῦ {1185 ἀογε]ορπιεπό πιαδῦ 

ο π85 ο αφοτῖρεά. ἘῸΣ ὑπ Ἰουίηετ, {απῖ]ας Ὁ}. απσανῖθς, ]αβύταβίοἨς, 

(οπ]ο ἵπ- 5αογ1Π065, απᾶ ἀερεπάϊπσ οἩ πο Ἱπίογνεηδῖοη ο 8οΠΙ6 Ρτὶοςδῦ {0Υ 

βαθηοθθ,, 411 {ιο πιαπῖξο]ά γεἩσῖοας 1065 οὗ ἴ]ο αἰαΐο, ὑπ6 οἷα, απά ιο 

{ΠΗΗ1Υ, ὑμ6 5αοετάούα] ἔαποῦϊοπφ πητιδῦ Ἠανο οοοαρῖθά ἃ Δ. Ί8γρ6Γ 

6Ραοθ ἴῃ πο αΏαῖν οἱ 6Υετγ ἆαγ 116, ἴῆπατπ {ος ἴπο “6. οὗ πο 

ῶϊβρεικίοη νο οἱ πθοθβῦγ ἀἱδρεηδεά απά Ἰαά πο 5ογαρ]ο αὖ αἴςδ- 

ῥοεηδίπσ 10 ῬΥΙΘΒΟΥ πηϊηϊείγαδίοης {γοπι οπθ 7εας οπᾶά ἕο ἴ]μο 

οὔμου. 1} ἐπ] Ργεδαπιρίοη ἄγασνη ἔΤοπι ῬτοβαβΙΠόγ {ιο ενἰάεποθ 

οἱ {αοῦ αοοοτᾶς. Ίω Ἱμαῦτ ΟΠτδιοπάοπι, α5 περτεδεπἰθα ὮΥ ἴ]μο 

Οτο] οἳ Οατίμασο, Πο Ρετπης οἱ ὑπ6 βαοοτάοΐίαἰ 1άει αρρθας ΕΠτεῦ 

απά βοοποϑὺ τΊρεη ἴο πιαζατ]ϐγ. 1 νο οοι]ά βαὐκ οισβε]νος οὗ 

ἴμθ θαυ] ἀαίθ οὗ Πο Αποϊοπῦ Ὀττίαο Ώοουπιεπίς ]αΐ0ο]σ ραβ]ῃεμεα, 

πο 5Ποι]ά Ἠαγο ἀϊβοονουθα αποὔῦ]εν ορηῦτο ἔτοπι Ὑ]]ο] {π15 Ἰάθα 

1 566 {1ο ποχὺ ποῖθ, 6οοᾶ, ἴ]ο ἴα156 {ο {π6 ἐγ, Ἠ]κο Οαἶπ {ο 
3 566 «αἰαίίαπε ῬΡ. 373, 326, Οοἶο- ΑΘ], 15Ἠπιαε] ο Ίδααο, εἴο. ΤΠ ἴπο 

ϑίαη8 ῬΡ. 80, 271. [ἡ {1θ αγΣΥ6Ι6Β οὗ  ἈἩθοορη]θ]οηβ {πο οβπιαίθ οἵ {πο Ἠϊρ]- 
{πθ ΟἸεπιοπίίπο Ἡοπι]θβ (Π. τό, 23) ΤῬτθβί Ῥοβίδίοη 16 5011 αππ[ατουταβ]θ 
ΑΔΤΟΠ 15 ορροβδεᾷ {ο Μοβας, ὑπ ἨϊσἩ- (1, 46, 48). Οοπιρατθ ἴπθ βἰαϊθπιεπί 
Ργ]9Ρ{ {ο ἴ1θ ]ᾳηγᾳίνου, 85 ὑπ6 Ῥαᾶ ἰο 96 ἴῃ δυβίϊῃ, ΡίαΙ. ο. ΤΥΡΙ. 117. 
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πας Ῥτορασαῦθϐϐ. πᾶ 5ο {αν ἰπμεῖς ἰθεπιοπΥ ΠΙΑΥ Ῥεγ]αρςβ Το 

ἁοοθρῦθἀ. ὥὄγυϊα Ίνα αὖ Ἰθαδῦ ἃ 501 π]ογθ 50} ἃ Ῥ]απὸ ποπ] 

ὑἨτῖνο απἆ Ἰακατίαίθ. Τὰ πο οοαηίγ οἳ ιο οἰνι]πθά σου] νγας 

βαοθγάοία] ααὐ]λοσΙῦγ απἹοηπσ ἴμο ἸθαίῃΠοη στοαοτ, Τ]θ πιοδῦ ἵπῃ- 

Ροτγύαπῦ ορηῦγος οἱ Ὀγστίαη ΟἨΠτςαΠΙῦΥ, Απο απά Ἓπιθρα, ΊποΓθ 

8ἱδο {ο οταά]ος οἳ αἰγοπσ]γ-πιαγ]κεά ςαοετάοία] τε]σίοι5 πγἨ]ο]ι αὖ 

ἀϊβετοπύ πιο πιαάθ ὑμὶν ἱπῆμπθηοθ 6] 0 ἐΠτοισ]λοιῦ ο Έοπιαῃ 

επιρίτθ). ΤΠΙ5 Ῥοΐης 50, 1ὖ 15 ὃ εἰση]ῇβοαπῦ {αοῦ ὑμαὺ {π6 βγςῦ Ιπ5δύαησθ 

οἳ ἴμο αντι “ρυϊθϑὺ᾽, αρρ]εά ο ἃ ΟἨτΙδύίατ τ] δύο, Ο6ΟΙΙΥ5 ἴῃ ἃ 

Ἠθαίῃοη νε. Αἲ Ἰοαδυ 1 Ίανο ποῦ {οαπᾶά αΠΥ οχαπιρ]ο οὗ {15 

αρρ]ΙΙσαίῖοη εατ]ε ἔμαη Ποίαη”. 

Ῥαῦ ὑβμουρῃ ὑῃθ βρίτό, 1 ἢ. Ἱπιρογύθα {Ππ|6 1άθεα 1πῦο {πΠ6 Οματο] Ῥαΐ βοπρΏύ 

οἵ ΟἨτὶβῦ απ βαδίαϊηος 10 ὑμ6 16, νγὰϑ οΙοΗγ ἆαο ἐο αεπᾶ]ο εάασαθίοη, νι 

γοὺ 105 {ο τὰ 5 αἱηοςδύ 85. οετζαΙη]γ ἀετιγεά {γοπι ἴμο ΟΙά Τερίαπιεηὔ. κ 

Απά {Π15 15 πο πιοάιβοαῦϊοη πυΠΙοἩ ποθεἆβ ῦο Ῥο πιαάθ ἵπ ὑπ βἰαΐο- 

πηθηῦ, 1Π 1561} ειρδίαπ{Ια]]γ τας, ὑπαὺ φαοετάοία]Ίδπι τηαςδῦ Ὀ6 ἐταοεά 

ἴο ὑπ6 1πΗιεπορ οἵ Ἠεαίπεη ταί]ογ Παπ οὗ «9 επγδη οοηνογῦς. 

Τὴ ο Αροδίο]ῖο νυ ηρ8 πο Ππά πο ἔοτπις «οβετῖησ”, 6 ρασγῖβορ᾽, (1) Μεία- 

Αρρμεά {ο οετύαϊπ οοπάΙθίοηβ απά αοὐῖοης οὐ {μ6 ΟΙτίδίατ 146. ον : 

Ἔ]οςο θοῦ ῆοαθ ΟἹ οβδυϊηρθ απο ἀθβογῖροά α5 βρί ὑπ]; ὅπου 8968.’ 

οοηβιδὺ οὗ ργαϊςσο΄, οἵ {α10μ5, οἱ α[ηβοϊνιησ», οὗ ὑπ6 ἀονοίοῃ οὐ {ο 

Ῥοάγ7, οὗ ὕπ6 οοΏγΘιβΙοη οὗ ὉΠ ΌΘΙΘν οι ἢ, μα ἴ]ιο Πκρ, ΤῊ 5 ν]αίθνγετ 

18 ἀθά]οαίοᾶ {ο ἀο4”5 ΒΟΥ 106 ΤΔΥ Ὀ6 Ιπο]αάθά πἀπάρθυ {Π15 τηθίαρΒογ. 

Τη 9ΠΘ Ῥαββαρθ 8150 ὑμ8 Ίπιασο 15 5ο {4Υ θχίθηϑά, ὑπαὺ {π6 Αροβίο]ο 

ὙΤΙΘΥ βρεα]ςς οὗ απ α[αγὶ ρου αϊηϊησ Το ὑμ9 ριγΙθαα] βουνίοθ οἱ ἴ]ιο 

ΟἨτικίαπ ΟΠατοἩ.. ΤΕ οἩ ὑΠ15 ποβ]ο Φογϊιρύατα] Ίαησπασο α [8186 δαρ6γ- |) 

εὐγπούῦατο Ίιας Όδοι τθαγεᾷ, 9 Ώαγθ Ἰετο οΠΙΥ οηθ Ιπβίαησθ ουὖ οὗ 

ἸΏΔΗΥ͂, ἈηΠοχο ἴμο ὑταῦῃ ας Ῥθευ Ιπιραϊτοά Ὦγ ἰπαπβίεττῖης βίαΐθ- | 

πιθηῦς {’οΠ1 ἴῃο τεσίοη οὗ πιθίαρ]ογ ο ὑπ τοσῖοη οὗ {α6ῦ, | 

ΤΈἨεςο « βαογίῇοθΒ᾽ πετο Υ6τΥ 1:εαἹΘΠΌΙΥ ὑῃ6 δοῖβ ποὺ οἵ {μο 

1 Το ψΟΥΒΗΙΡ οὗ {π6 Βγτῖαπ ϱοᾷἆςββ ατουἩἃ, δ. 
οὗ ΑπΙΟΟΗ γαβ απποηρ ἐπ 6 πιοβίύ Ῥορι- Που. σα. ας. 
Ίατ οὗ οτ]ιεηία] βαροτβΙοΏβ ππάοτ {19 ΡΠ ο, τη 
ΘαΤΙ16Υ 08084158; ὑπ τῖζος οὗ {86 Βπη- 6 Αοΐς χχίν. 17, ΕΠΙ]. ἵν. 18; οΟΠΙΡ. 
σοᾷ οὗ Έππθδα Ῥθσαπθ {αβΠίοπαβΙθ πη- Ἠοῦ. ΧΙ]. τό. 
ἆ6τ Ἐ]ασαβα]ας. 7 Ώοπι. ΧΙ. 1. 

3 (6 Μοτί. Ῥετεβγ. 11 τὴν θαυμαστὴν 8 Ῥοτῃ. χτ. 16. 
σοφίαν τῶν Χριστιανῶν ἐξέμαθε περὶ τὴν 9 ΗΘ. χΗΠ. το. 66 Ῥε]οπ Ρ. 265, 
Παλαιστίνην τοῖς ἱερεῦσι καὶ γραμματεῦ-  Ἀποίθ 2. 
σι αὐτῶν ζυγγενόµενος. 
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Ὀιο] {ον Ἱπαϊνιάααὶ Ομτὶκαπ, Ὀαῦ οὗ πο πγποἰθ οοπρτεραδίοῃ, 

"ἀπδίαηοῬ πγοτθ [86 οβοτίηας οὗ ρα ΠΟ Ῥταγου απά ὑμαπ]κβοϊνῖης, ος ἐπ 

ΟΠ6τῖησα 
Ὀτοβοπ/{εᾶ 
ὮΥ [19 
Ἐιπϊςίοτς, 

Βρεοῖα] 
τ6{6ΥΘΏ0Θ 
οὗ {Πο 1ηθ- 
ΦΌΒΟΥ {ο 
1πθ οιο]α- 
τ160, 

οο]]θοθῖοπ οἱ αἶπβ οἩ {16 Πτεῦ ἆαγ οὗ ὑπὸ αεί, ος ὑπμ6 οοπΙρα[ῖοπ 

οὗ {οοᾷ {ου ἴλθ αρφαΡρε, απᾶ πο 1θ. Τη 5.10) ο.865 ὕμο οοηργοραῦϊοη 

πγαςδ τεργεςεηύθᾶ Ὦγ 105 πηπ]δίετ, πγπο ὕπιι8 αοἰθοἀ ας 105 πιοαῦΠρίθεοθ 

Απ ας 5αῖᾷ ο «ρτεδεηύ ο οβοτίηςσς᾽ ῦο (οά. ο ο εχργεβείοη 

16 πϑοὰ ἴῃ ἴμο Ἡριςί]ο οὗ Βὺ ΟἸεπεπῦ οἱ Ὥοπιθ’. Ῥαὸ ἴῃ 1561} 16 

1ΠγΥο]νθΒ πο ςαοετάοΐα] νίεν, ΤΠΙΦ αποϊἰοπύ {αΐμου τεσατάς πο βαοτ]- 

Πορ ον οΠειῖησ αἂ5 ἴμο δοὺ οὗ ὑπ ποιο ΟΠατοἩ ρογίογπιοά ὑμγουρ ἢ 

159 Ῥτθδργί6ι». Τ]ο ππϊδίογ 15 8. Ῥγιεδῦ 1Π ὑῃ6 85άΠ1θ 56η86 ΟΠΙ7 

ἴῃ ὙΠΟ. θα ἢ ἱπάϊ 418] πιπι ρου οἱ {16 οοηπστεσαθίοη 15 α Ρτὶεςῦ, 

Ὕπεη δὺ Οἰεπιεπῦ ἆθποιποθς ἴ]οδθ ὙΠο πδιγρ πο Βαποῦῖοπς οὗ 1ο 

Ῥτοαδβγίςαυς, Ιιο γερτοραίθς5 Παιν οοπάιοῦ ποῦ 5 αη δοῦ οὗ βαογί]εσε 

Ραῦ α5 ἃ νιο]αίῖοη οἵ οτάθν. Πε νίϑυγβ Πο ΡθδβγύεΓγ 5 Αη Αροβίο]ῖο 

ογάϊπαηςσθ, ποῦ α5 ἃ βαοθγάοία] οα5ΐο. 

Τ]νας θη. {115 ΤΌΠΟΥ 5ρεα]ςς οὐ πο Ῥτοβυγίαι α5 Ῥτεδοηθϊησ 

ἴμο ο[σνίησς,᾽ ΒΘ τι585 απ οχργεββίοη πνΠ]ο], 1 ποῦ ἀῑγεοῦ]γ βοτιρύατα], 

6 αὖ ]θαδῦ αοοογάαπῦ τ 0 {Πο ἴεπουτ οὗ Ῥοπρύατο, Βαὺ Ίοπι βαο] | 

Ίαησπασϱ ιο ἰταπβιῆοη {ο βδοουάοίαὶ γΙ6Π8 Ὑ85 6857, ὙΓΠΘΥΘ {88 

βδοθγάοίαὶ αριπῦ πταβ 1. Ἔτοπι Ῥοΐπο πο αοῦ ο ὑῃ6 πγ]ιοὶθ οοἩ- 

σγθσα/ίοηΏ, ἐ]ιο 5αοι1ῇοθ ο.ΙΠ98 ὕο Ὀ6 τεσατάεἆ α5 πο αοῦ οἱ ὑΠ6 ταϊηϊβῦοτ 

πιο οβιοιαῦεά οἩ 105. Ῥο]αί{. 

ο Απά 815 ὑναπβΙδΙοη γγά8 ΊΠΟΤΘΟΥΘΣ {αομαῦοά ὮΥ ο ρτοψῖπς 

ἴρηάσπογ {ο αΡΡΙΥ ἴπο ἴδγπις «βαοτίΠορ) απά /οβοετίπς) ΘΧΟΙ ΘΙ ΘΙΥ ος 

οΏΙοΗΥ {ο ἴπα οιιομαγὶςίῖο βογνῖοο. Τῦ τιαγ ο ἀοαρίεά πλούμογ, 6Υεη αδ 

αδεά ϱγ ού ΟἸστησηῦ, 0ὉΠ6 οκργθδδῖοη πΠαΥ ποῦ Ίαγε ὃ 5ρεοῖα] τοί6γεΏοθ 

{ο ἴμ]ς οιθί δοὺ οἳ ΟµΥιςσααπ ἀαάιοαῦιοπ”. 

1 ΟἼοπι. ἨοΠπῃ]. 44 τοὺς ἀμέμπτως καὶ 
ὁσίως προσενεγκόντας τὰ δώρα. Ἠ Παῦ 
βοτῦ οἵ οὔουϊηρθ 816. πηεαηῦ, ΠΙΑΥ Ὦθ 
ραΐ]ετεά {τοπ οἴπετ Ῥαβεασθςβ 1η Ο16- 
πηθη[ϱ Β;ΡΙ5{16; 6.6. 8 35 θυσία αἰνέσεως 
δοξάσει µε, ὃ 52 θῦσον τῷ Θεῷ θυσίαν 
αἰνέσεως καὶ ἀπόδος τῷ ὑψίστῳ τὰς εὐχάς 
σου, ὃ 36 εὕρομεν τὸ σωτήριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν ἀρχιερέα τῶν προσ- 
φορῶν ἡμῶν τὸν προστάτην καὶ βοηθὸν 

τῆς ἀσθενείας ἡμῶν, δια ὃ 41 ἕκαστος 
ὑμῶν, ἀδελφοί, ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι εὐχα- 
ριστείτω τῷ Θεῷ ἐν ἀγαθῇ συνειδήσει 
ὑπάρχων, μὴ παρεκβαίνων τὸν ὡρισμένον 
τῆς λειτουργίας αὐτοῦ κανόνα. Οοπηρ8ΥΘ 

10 15 ααἰΐθ ορτζαϊπ ὑπαὺ 

εβρεοϊα]]γ Ἠεῦ. ΧΙ]. το, 15, 16, ἔχομεν 
θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν 
[ἐξουσίαν] οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες... Δι’ 
αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως 
διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τουτέστιν, καρπὸν 
χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ" 
τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλαν- 
θάνεσθε, τοιαύταις “γὰρ θυσίαις εὐαρεσ- 
τεῖται ὁ Θεός. 

Τηο9 ἀοούγϊηθ οἳ ἴμθ οατ] ΟΠατο] 16- 
βροοΐῖπρ ΄ βαοτίῇορ 15 Ιπνορβσαίοᾶ Ὦγ 
Ἡδβίηρ ἅϊε Τιε]ιε ἄεν ἄῑίοδίεν Ιίγε]ιθ 
Όοπι ΟΡ/εΥ (Ἠτ]αηρει 1851). 

3 Οπ πο γηο]ο Ἀοπεγοτ [86 ]αησααρθ 
οἱ 186 Ἠρὶβί]θ {ο ἐμ Ἠεβγενβ αποἰεά 



ΤΗΕ ΟΗΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΕΒΥ. 

πνν]θους Ῥο]οπρῖτπς ἰο Πο σοηοταΙοηΒ παχύ {ο]ονψίης, « αδύϊη Μαγύγτ 

απά Ίτθηερας {ου ΙΠβίαποθ᾽, ΘΠΙΡΙΟΥ ἴ]α 6εγπις ὙΘΙῪ θα θα Υ τ ἢ 

0815 Τϑίθυθμοθ 6 ΠΙΑΥ Ἠθυο 1οβογνο ἴ]ο ααθϑύϊοῃ ἴῃ Ὑμαῦ 56 η86. 086 

οΘΙΘὈγαύϊοῃ οἵ ὑμ6 Τωου 5 ΒΌΡΡΘΙ πιαΥ ΟΥ ΙΩΔΥ ποῦ Ῥο ἵτα]γ οα]]εά ἃ 

βαογ1ῃοο. Τὴ ροϊηῦ ὕο Ὀ6 ποὐῖοθά δῦ Ῥτοδεπό 15 {π15; ὑπαὺ ἴμο οἷ 

{οτησ οὗ ὑμ6 δυο] δῦ, Ῥείησ γοραγαθα ἃ8 πο οπθ ερεοῖα] δοῦ οὗ 

βαογῖῇοο απά αρρεατῖηςσ οχ{ογηαΙΙΥ ο πο 67ο α5 Όλο δοῦ οἵ ἴμο ο{- 

οἵαίῖτς πηΙη]ςίθυ, τηϊσ]ό σνε]] ]οαά Όο ύ]λο παη]ςζετ Ῥεῖπςσ οα]]εά α ρτ]εδύ 

απᾶ με Ῥεῖησ ὑποισ]ᾗῦ ἃ Ῥτὶιοςῦ 1 5ΟΠ16 εχο]ιβ]νθ 56Π86, 6ο ὑπ6 

γοΗσῖοας Ῥίας σγας 1η {115 ἀἰτοσῦῖοι απᾶά ἂ5 5οοπ α5 ἴμο ἔσθ Ροβδίάοτ 

οἱ ἴμο ππ]βίογ ας {πο ταρτεβεπίαίῖνο οὐ ὑπ οοηστοσαθίοη Ί1ναδ Ἰορῦ 

δἰσ]ιῦ οἵ 
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Βαῦ ὈοπίθΒ {ἶιο πιὸ ΦΆΡΠΟΥ οὐ ὑΠ6 Δηϑίοου οἵ {1 βαοι]ῇσς, ὑπ 6 γ [ Αμδ- 

Ίναδ αποΐΏεγ ροϊπύ οἱ τεδεπιρ]αποθ 4]5ο Ὀθύνγθθη ὑμ6 «ΓΘ 5} Ρεϊοσί]οσᾶ ἃ ΠΣ ο. 

απ πο Ομτίδίαη 1ΠΙΠΙΒΟΥΥ, ὙΠΙο {ανοιτεά ἴπο βαοετάοῦα] νΙειν ο 

ἴλο Ἰαὐΐετ, 

γεσατάεἆ αδ 5ας-οτάεις απἆ νετο Ιοο]κεά απροπ αξ ἀῑδύμου οτἆςι5, ἴλμο 

οοιγοβροπάσποθ οὗ ὑπ6 λτοθθ[ο]ά ταϊπ]βύσΥ σηζ] ιο τος στὰ κα οἱ ἴἶθ 

ΤιενιίῖοαΙ ρτιερύλοοά οοι]ά ποὺ [1] ἕο βασσεςῦ 1561, Π6. 5οίανγ 

Ῥϊβ]ορ τεργεβεηῦεᾶ ἴλμο βο]ὔατΥ Πϊσ]-ρτϊεδό, ἴμο Ῥτϊποῖρα] αοῖδ οὗ 

ΟἨτ]βθίαπ βαογ]ᾶοθ νγετθ ρετίογπιεά Ὦγ ο Ρτε5Ώγ{ςΙ5, α5 ἴλα ῥτ]ηοῖραἱ 

αοῦ5 οἱ “5 βαοτ]ποο ὮΥ ἴπο Ῥτιθβύξ; απά πο αἰθεπάσηύ παπ]βίτα- 

ὑϊοη8 ΘΓ αβθ]σηθά 1Π Όλο 9Π6 9359 ο ὑπ ἀἆθασοῃ, 5 1Π ἐ]ιο οὔ]αΓ {ο 

{πο Τιοντζο, 

βροηάσποθ Ίούεγες ἴμεγο 15 οΠ8 ϱτανο Πππροάππσηὔ, 

ΤΈ]μας {ο απα]οσΥ αθοεπιθά οοπιρ]εύο Το {1115 90ΥΥ6- 

Τ]ο οἩυ]γ 

καρποὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἔργα τών χειρῶν 
ὑμῶν εἰς εὐλογίαν ὑμῶν προσφέροντες 
αὐτῷ (50. τῷ ἐπισκόπῳ)...τὰ δώρα ὑμῶν 
διδόντες αὐτῷ ὡς ἱερεῖ Θεοῦ, ὃ 53 δῶρον δέ 
ἐστι Θεῷ ἡ ἑκάστου προσευχὴ καὶ εὖχα- 

ἴῃ ἐπ Ιαϑὺ ποίθ 566ΙΠΒ {ο 6 {16 Ροβῦ 
οσροποαπῦ οὗ δύ ΟΙοπιεπῇ”5 πΙεΒΠΙἨᾳ, 38 

Ἡθ ΥαχΥ /τεαπεπ{Ιγ {ο1οπϐ6 {π]5 ΑΡοβ- 
[0110 ντ]ζοτ, 1 εὐχαριστείτω 88 ΑΠ 
βρεοῖα] ταί6Γοηςθ {ο 086 Ἠο]γ ειο]ιατ1βί, 
88 15 ΤΙΑΥ Ἠατο, δῶρα νι] πογεχέ]ε]οβς 
Ῥο 86 αἶπαβ δ: Ῥταγ6τβ απᾶ {λα Π](8- 
ρϊνίησβ γ]]ο αοοοπηραπ]θοά [6 6616- 
Ῥταίίοη οὗ 10. Οοπιρατο ϱΟοπιδί. 4γοεί. 
Ἡ, 25 αἱ τότε θυσίαι νῦν εὐχαὶ καὶ δεήσεις 
καὶ εὐχαριστίαι, αἱ τότε ἀπαρχαὶ καὶ 
δεκάται καὶ ἀφαιρέματα καὶ δῶρα νῦν 
προσφοραὶ αἱ διὰ τῶν ὁσίων ἐπισκό- 
πων προσφερόμεναι Κυρίῳ κιτ.λ., ὃ 27 
προσήκει οὖν καὶ ὑμᾶς, ἀδελφοί, τὰς θυσίας 
ὑμῶν ἤτοι προσφορὰς τῷ ἐπισκόπῳ προσ- 
φέρειν ὡς ἀρχιερεῖ κ.τ.λ. ὃ 34 τοὺς 

ριστία : ΟΟΠΡ. 8150 ὃ 35. ΤῊ Θ5Θ ΡᾶΒΒΔΡΕΒ 
816 αποίεᾶ τη Ἠδηῆϊηρ, Ῥ. 27 56. 

1 ΠῚ 9 ομ]εξ Ῥαββασο5 ἴῃ 6860 ἴα- 
νους τε]αίίηπςσ {ο Οµτίβατ οὐ]αθίοης 
46, σαί. ἀγοῖ. Ἱ. 13 (Ὁ. 6ο), 1. 65, 
66, 67 (Ρ. 97 5α.), Πίαἰ. 28, 29 (Ρ. 246), 

41 (Ρ. 259 8ᾳ.), τό, 117 (Ρ. 344 54.), 
Ίχοι, Παν. Ἰν. 66, τ7, 18, 19, Ὁ. 4. 3, 
[1γαβπι. 38, ΒΜ6τοπ]. Έλα Ῥ]ασθ οσοι- 
Ρρἱοᾶ ὮΥ 6116 ΘΠ. 1510 εἸεπιαπ{β 11 ἐμ ΘΙ 
σἱθν οὗ ΒΟΥ 1ῆ06 Ὑ111 οπ]γ ὈΘ ΔΡρυϑοϊαίθα 
Ὦγ τοβάἴπρ 88 Ῥαββϑδᾶρϑβ οοΠΙΠΠΟΠΡΙΥ. 

{ οτάετ5 απᾶ 
ἴπο Τιθνα{]- 

Α5 5οοη 45 ὑμ6 ερἰβοοραῦθ απᾶ Ρνεβργίατγ εεαδεἆ ὕο Ὀθ σα ρτῖθεί- 
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Ωποβίῖοπ 
βαρροβί{εᾶ. 

ΦΠ]οηποο οὗ 
186 Αρο- 
β{ο]1ο τ 7]- 
1618. 

Ἠρ]ςί]ο {ο 
{86 Ἠε- 
Ῥτοασς; 

ΤῊΝ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΗΕΥ. 

Ἠ]σ]ι Ῥνϊοςῦ απάθχ ἴο («οβροΙ τοοοσηϊροἆ Ὦγ ἴμο αροβίο]ο ὙπΙΙπρ», 

19 ους Τιογά ἨΙπδε]ξ, ΑοοοτάΙησ]σ 1η πο ΟἨτ]βύίαη τεπιαῖης οὗ πο 

σος ποχῦ 5αοοθεζῖπο ὑΠ15 ὑ1016. 15 τοβθγνοά α5 ὮΥ τὶσηύ {ο Ἠϊπι"; απά 

ἔλοισὴ Ῥο]οησίης {ο νατίοις 5ο]ιοοῖδ, 811 ντϊίους αἱ]κο αείαϊι ἔγοπα 

αρρ]γίηπσ 16 ἴο ἴλο Ῥϊδπορ. Ὑαῦ ο 5ογαρ]ο γγας δῦ θη ἢ 5εῦ αβΙἀθ. 

Ὕμοπ 16 λαά Ώοσοπης θὰ] ὕο βρθα]ς οἱ 0Π6 ρτοδργους α5 ὁ 5αοθγάοίοΒ’, 

ὑπ ἀθεισηαῦίοη οὗ «ροπ{εχ οἱ ΒΙΠΊΤΩΠΡ βαοετζος᾽ {ου ο ὮΙβΠορ 

Ίγαβ {αΥ ἴοο οοπγεπ]εηῦ απᾶ ὕοο αρρτορτ]αΐθ ἕο Ῥο ποσ]εσῦθά. 

Τμας ὑΠ6 απαἱοσγ οὗ Π6 βαογ]ᾳοθς5 απᾶ Όλο οογγοβροπάσποο οὗ ]θ 

ὕγαείο]ά οτάετ ςαρρ]εά ὑπ πιαετία] οη ὪΠΙοἩ πο βαοετάοίΐα] {96ης 

πγοχ]κθά. «Απά ἴῃ ἴμ]ς νγαγ, ὮΥ ὑπα απίοη οὗ (6επίϊ]ο 5οπ]πιθηῦ ση ἢ 

{86 ογάΙπαποθς οὗ ὑπ6 ΟΙά ΤΏιερεπδαβίοη, πο ἀοοῦτπο οὗ απ εχο]ι- 

αἴνο ρυϊθϑυμοοά {οππά 105 νὰν πο ὑπ ΟΠατοἩ οἳ ΟἨτῖςῦ, 

Ἠον {αι ἶ5 {π6 Ἰαησιασο οὗ {86 Ἰαῦο; ΟΠατοἩ ]αδάβαρβιοῖ απ 

ἴπο ΟἨτὶρῖαη τηΙηϊςίτγ 6. οα]]εά ἃ Ῥτϊιεδυμοοᾶ ἴῃ ΑΠΥ Βθη86 8 δηᾷ 

1 8ο, ἴῃ Ὑλαῦ βεηβοῖ Τηθ Ἠϊσίοτιοα] Ἰπνοεβραίοη, ὙΠΙοἩ Ἠαβ 

ρασσοσίαἆ ὑ]λῖς αὐθϑύϊοη αξ 105 Ρτορος οοτΟΙΙ8ΥΥ, Ἠα8 8180 5αρρ]θά ἴμα 

ΠΙΘΑΏΡ οἱ απβοΊης 10. 

ΤΠοιρσ]ι ἀῑΠεγοπύ ΙπὑογργεζαΙοηΏς τὰ Ῥο Ῥαῦ προη ἴ]ο {αοῦ ὑλαῦ 

ἴμο εαοτεά υτῖίεις ἐλτοασ]μοαῦ ταίγαῖπ {γοπι αβρ]γῖπσ βαοθτάοίαἰ ὕδγπιρ 

ο {π6 ΟλτίκίαὮ παϊπΙςώγ, Τ ὑ]η]ς 16 πιαςῦ Ῥο ἰα]κεη {ο 5ἱσηϊ(γ ὑ815 

πιπςὮ αὖ θαςῦ, ὑπαῦ ὑΠ15 τηϊπΙςίτγ, 1 ὦ Ῥγιερύμοοά αὖ 8]1, 15. α΄ ρτ]εδί- 

Ἠοοά οὗ ἃ Όγρο ερβεπδία]]γ ἀιβεγεπί ἔτοπι πο «9 οπ5δΗ. Οὐλεγν/Ιδο να 

58.811 Ῥο ροτρ]οχθοᾶ ο εχρ]αῖῃ ΨΥ ἴμο οαγ]εδὺ ΟἨτῖδθίαη ὕθδασλμαιβ 

Βῃου ἃ Ίανο αὐφίαϊποά {οπι αδίης ος ΘΥΠΙΦ ΒΟ αἶοηθ πγοι]ά 

αἀθαιαϊΐαΙγ εχρτοςβ5 ὅο ἐ]λαίγ Ἠεατετς ἴῃμο οηθ τηοϑὺ Ππροτύαηῦ αβροού 

οἱ ὑΠ|6 παϊπ]ϊκίογία] οβ]σο. Τῦ 15 ο[ίεη βαϊα ἴῃ Τ6ΡΙΥ, ἴ]λαῦ πο Ἰανο Ίογο 

ο ααθβῦῖοη ποὺ οὗ νοχάδ, Ῥαῦ οὗ (Πϊηρν. ΤῊ15 15 απάεπῖαρ]θ: Ὀαύ 

πγογάς εχριαδς ύΠ]ησβ; απἆ πο 5Ἴ]οπορ οὗ ὑπθ Αροβῦϊος 5ὐ]] Ὑϑα 5 

η οαχρ]απαῦΙοῦ. 

Ἠουψονοαν πο Ιπύεχρτείαῦίοη οἵ ὑπ15 {αοῦ 15 ποὺ {αγ ὅο βοε]ςε. Τηε 

Ἡριεί]ο ἴο 86 Ἠεῦτενγς 8Ρρεαίς5 αὖ στοαῦ ]εησύ]ᾗ οἩ Ῥτιεςῦς απἆ 5αοτ]- 

Ποος ἴῃ ἐλμοῖν ο οπήςδΏ απ ὑλμαῖτ ΟΠ γι βύϊθη Ὀεατίης. Τῦ 15 Ρ]αῖΠ {γοπι 

{115 ερὶςί]ε, ας 10 πηαΥ 6 σαὐμεγοά αἱδο {γοπι οὔπονγ πούϊοθϑ «65Η 

1 5366 Οἶαπι. Ῥοπι. 36, 58, Ῥο]ψο. µῥΡαΐν. Ῥτπῦ. 6, Ότσπι. 7, οἷο, Οἶσπι 
1. 12, 1Ιδηςῦ. Ῥ]αᾶ. 9, Τεβὶ. η ἍἈΕεεοσπ. Ἱ. 48. 
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απά Ἡεαίμοι, Ὅ]αῦ ἴ]ο οπο Ρτοπηπεπέ Ἰάθα οἱ πο Ῥτϊθδί]γ οῇβ]ορ αὖ 15 ἀοοἰτ- 
0815 πιο γγας ιο {αποῦῖοπ οἱ ο([/ογίπι δαογ[ορ απιᾶ ἴλετοῦγ πλα]ης τὰ τὴ ἔβα 

αὐοποπιθηῦ, Νον ὑΠπ|5 Αροβύο!ο υητῖίαυ ἴθασμος ὑπαὺ 811 εαονῖῇοας 

ηαά Όθει. σομϑαμητηθύθα ἴπὶ ὑΠ 6 οπο Θαογβος, 811 Ῥτϊοδίποοᾶβθ αΌβοιρεά 

ἴῃ {88 οπθ Ἐτ]θρ, Τ]ο οβενίπς πὰ Ῥ6θη πιαάθ οποθ {ου 811}: απᾶ, 

85 ἴμετθ Ί6ΥΘ ΠΟ ΤΠΟΥΘ νΙοβῖπις, ἔοτο οοα]ά Ὀθ πο ΠΙοΥΘ Ῥεϊθρίϐ], ΑἹ] 

{ΟΓΠΙ6Υ Ργϊεςύῃοοάςδ Ἰαᾶ Ῥογπθ νΙθηοςς {ο {116 πθοθβεῖζγ οὗ ἃ Ἠπαππαῃ 

πηεζΙαῦον, πα ὑΠ15 βεηὐἰπιεηύ ας 105 ραὐϊςαοίῖοη ἴῃ ο Ῥογδου απᾶ 

Ο/ῆοο οἳ ὑπ Βου οἳ Μαη. ΑΙ ραρύ βδουῆσεβ Ἰιαά ρτου]αϊπιοά ἴμο 

ηθεά οὗ απ αἰοπίηρ ἀεαῦῃ, απά Ἠαά ὑμοαῖτ απἸσρο, ὑλμείγ τοα]Ιδαθίοη, 

ὑπ αππα]πιθη6, ἴῃ ὑμ6 Ότοδ οἳ Ομτὶδ, ΤΠ οκρ]ῖοῖν βὐαίοπιοπό 

εαρρ]επιοηύς απἆ Ιπήύεγρτοίβ ἐ]ο β]εηοϱ εἰδοπ]οτο ποὐϊοθᾶ ἵτπ {μα 

ἈΡοβύο!το πι ησς, 

Φί]οῦΙΥ αοοογάαπὺ ἴοο τ] ἴπο σοποτα] ἔεποιτ οϐ Πῖ5 αγσαπιεπέ απᾶ βρίτί- 

15. 0Ἠθ Ἰαησιασο πϑϑὰ (Ἠποισποιῦ Ὦγ ὑΠ6 ντίζευ οἱ ὑπ15 ορῖς]ο. ο παρ ὃ ὭΡΗ 6168. 
βρεα]ςε5 οὗ ΟΠ γιβύϊδη 5αογπἼοος, οἳ ἃ. ΟἨτῖρθίαη αἰίατ; Ὀαὺ ἐ]θ εαογίβοθς 

319 Ῥχαῖδο απά {λμαπ]βσῖνίησ απἆ νγε]]-άοῖπς, 

γθηῦ]γ ὑπ6 ΟΥος οὐ Ομ”. 

1 Τηο ερὶβί]ο 6815 τιαῖη]γ σι {πο 
οἴποθ οἱ ΟἨτὶξί α5 πο απΠίγρο οἳ πο 
Πίσ]ι Ῥγίεξύ οὔετίηρ [ἢ αππιιαί βαοτ]- 
Ώο9 οὗ αἰοηπεπιθηῦ: απᾶ 15 Ἠαβ Ῥεεη 
πγσεᾶ ἴπαίῦ ἴπετο 15. ΕΠ] τοοτ {οΥ ἃ 
ΒΘΟΥΙ ΠΟΊΩΙ Ῥτἰθβιηοοᾶ αππάςχ ὑπ Ἠίσ] 
Ῥτϊιθβυ,. Το πῃο]θ ατραπιοηῦ Ώοπθγος 
15 θᾳπα]ΙΥ αρρΗσαΡιο {ο πο 1Π1ΘΥΙΟΥ 
Ῥτϊθβίϐ: απἆ 1 9Π9 Ῥ8ββασο αὖ Ιεαςύ 10 
15. ἀϊτοσί]σ 50 αρΡρ]θᾶ (κ. 11, 12), " Απᾶ 
6Υ6ΙΥ Ρτ]οςδῦ βἰαπᾶείΏ ἀ 8110 (καθ᾽ ἡμέραν) 
πηϊπ]ρ(ετίης δα ο ετιπρ{Πθβατηθ 58 071- 
Ώρ65, οἷο"; πΠθτοθ {πο τ.]. ἀρχιερεὺς ἴοῦ 
ἱερεὺς 5ΘΕΠ15 {ο Ἠατθ ατἴδεη {τοπ {πο 
ἀθβῖτο {ο Ῥτγίης {πο γοτεο 1Πῇο πιοτθ θχαοῦ 
οοπ/{οτπαΙ(Υ να ταῦ Ἠαβ 6οηθ Ῥε[οχο. 
ΤΠ56 Ῥαβρβασοε, 16 6ποι]ᾶ Ῥοτεπποπηροετεά, 
15 {πο ϱατητηῖηρ αρ απᾶ σοποτα]δαβίοη 
οὗ {88 Ῥτενίοις αγσπτηθη{, 

3 Τὸ 15 βατρτ]βῖησ {λαῦ βοπιο Ε]οτ]ᾷ 
Ἠατο Ιπ{θγρτείθοᾷ θυσιαστήριον ἴῃ Ἠεῦ. 
ΧΙ, 1ο οὗ {88 Τιοτᾷ5 {αῦ]ο. Τηοτο 
ΊΊΥ Ὀ6 ἃ ἀουθὺ 8 {ο πο εχαοῦ βρη ]ῆ- 
68ης οὗ 086 ἔθτπα 1η {18 Ῥαβρασο, αὐ 
Αη αοὐτα] αἰέαχ 15 Ρ]αίη]σ ποὺ Ιπθοπᾶθᾶ. 
ΤΗΙ8 15 βΠοπΏω ὈΥ {ο οοπί{οχύ Ῥοΐ]1 Ῥο- 
{ρτο δια αἲίει: ϱ.6. τετ. 9 ἴπθ ορροβῖ- 
Ώοη οὗ χάρις δι βρώματα, ΥοΥ. 15 {19 

πο δα 15 δρρᾶ- 
1 ο ΟἨτίρίαν ππϊςίχΥ στο ἃ 

οοπίταςῦ Ιπιρ]θᾶ ἴῃ πο πθηθίοη οὗ 
θυσία αἰνέσεως δια καρπὸς χειλέων, πᾷ 
Υεγ. 16 ἱῃθ πϑιηΐηρ' εὐποιΐα καὶ κοινωνία 
85 {19 Κἰηᾷ οὗ βαοτ]βοο τιν τ πο ἢ αοά 
15 πγε]] ῬΡΙΘαβϑθᾶ. ΤῊ ΤῊΥ ἔοτπιος δα 1ος 
1 τηὐουργθίθα ο θυσιαστήριον οἳ ἴλο 
οοηρτερβαίΙοη αββεπιρ]θᾶ ἔοτ νψοτεΠρ, 
Ἠανῖηρ Ῥ6ει ]εᾷ {ο ἐς Ππέοτρτθίαδίοπ 
Ὦγ πο ΟἨτῖβήαπ Ῥ]ταβεο]οσγ οὗ Β116- 
οθεάἴηρ ἃς6β. 80 ΟΙεπι. Αἶοχ. Φέγοπι. 
νἩ. 6, Ῥ. 848, ἔστι γοῦν τὸ παρ ἡμῖν 
θυσιαστήριον ἐνταῦθα τὸ ἐπίγειον τὸ ἄ- 
θροισµα τῶν ταῖς εὐχαῖς ἀνακειμένων. 
ΤἨο9 τι86 οὗ {πΠ6 ποτᾷ ἴῃ Τσπαξίαβ 8180, 
ἴποιρῃ 1655 οὐτίοις, αΡΏεαχ5 {ο ϱο 58Ὁ- 
βί8η{Ι8ΙΙΥ {1ο βαπΠ1θ, Ἠρ]ιοδ. 5, Τγαἰῖ. 
7, ἍΠϊαᾶ. 4 (αὐ ἵπ ΠΙαρπ. ἡ 10 ΒΘΘΠΙ8 
ἴο ὈΘ α τιοίαρΠοτ ἴον οὗ Τιοτὰ Ἠίτῃ- 
561); 5800 Ἡσδῆϊηρ ΟΡ/εγ οἷο, Ῥ. 32 54. 
ΒΙΠΙ]ΑΥΙΥ ἴοο Ῥο]γοατρ (ὃ 4) βΡροα]8 
οὗ {πο Ῥοᾶγ οὗ πΙάοπβ 88 θυσιαστήριον 
Θεοῦ. Βυῤ 1 ΊἸανο βἶπος Ῥθει ϱ0Π- 
νἰποθᾶ ὑπαῦ ο οομοχὺ Ῥοϊπίβ {ο {ιο 
Οτοβς οὐ Ομγῖςῦ αρἰτιαα]]γ τορατᾶαᾶ, 
α5 06 ἔταο Ἱπ{οτρτεία{1οῃ. 

[βΙποῬ ΤΥ Πτβί οὐ Ιίοηπ αρρθαταᾶ, ἃ 
φον αἰ ογθηὺ Ἱπεγρτοίαίίοη οὗ ἴ]ο 
Ῥαββαρο Ἠα8β Ῥοεῦ αἀγοσαίεᾶ Ὦγ πιοτο 
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[} 0 21 5 Ὁ 51} 
ΥΩΙΠΙΡΙΘΥΡ 
816 Ῥτϊθβίς 
1η αηποῖΙοτ 
ΕΘΏΡΕ; 

ΤΗΝ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝ ΜΙΝΙΡΤΕΤ. 

βαοογάοἴα] οἴῆοο, 1 ἴ]ο ΠΟΙΥ εαοβμαχ]δό σοῦ ἃ 5αοθγάοία] δοῦ, ἴῃ 

ιο Εαπιθ 66πΠ5ο ἴῃ π]ίοἩ πο «6οπΙδῃι Ῥγιοδοοά απά ὑπ ο απίδ] 

φαογῖῇβος ποῖ δαοθτάοία], ἴλθη 15 αγσαπιεηῦ 15 ἔα] πα Ἠ]5 ΊἸαΏσιασε 

πηϊκ]οα ης. ΤΠοασα ἀφε]]πσ αὖ οτεαῦ Ἰοησῦλ οἨ ὑμ8 ΟἨτ]δῦίαη οοἩ- 

ἑεγρατῦς {ο {π6 Φοίβη Ῥτϊθρῦ, ὑπ6 ο εσήδ]ι αἱζατ, ὕμο ΘΒ. 5801]. 

Πο6, Ί16-οπι1ζ5 ο 1ΠθηΔΙΟΏ {ιο οπθ ο/ῆσθ, ὕμο οπο Ρ]ασθ, ο οπθ δοῦ, 

νγμ]οὶ οη {μ15 5Βῃοσίηρ σου ο ὑπο ὑγαθδὺ απᾶ Πνε]αθξδύ οοἼη- 

ὑοτρασῖς ἵπ ἴμθ εΥοΓγ-4αγ πουςΠήρ οἱ {πο Οπατοῖ οὗ (Ἠτὶδ, Ἠθ Ἰας 

το]θοίοά ἴἨ6δθ, απά ο Ἠας οιοδεη Ἰηβῦεαά τηοταὶ απά αρ πα]. 4παἱο- 

οἷος {ον 811 ἴλεςο βαογεά ὑγρθβ. Τῆυβ ἴῃ Ὑ]αῦ ΒΘ Πᾶβ παῖά απά 

η πγ]ιαῦ Ίο Ίιας ]6ςῦ απδαῖὰ 811, Ἠ]5 Ιαησιασο Ῥοϊπίδ ο οπθ απἆ 

ἴλο 5816 τεδ]ὀ. 

ΤΕ Πιογείοιο ἴ]ιο βαοογάοῦα] οὔ]οο Ὦο πππάεγείοοά {ο Ιπιρ]γ ἴμο 

ομετῖησ οἵ 5αογἩ1οο», ἴλαπ. {ο Ἠρὶςῦ]θ {ο ὑπ Ἡ εΌγονγς Ίεαγες πο ρ]αςθ 

{ου ἃ ΟἨτὶκίαπ Ργϊεξίμοοά. Τῇ οἩη ὑπ οὔμθι Παπά ιο ποτά Ὦο {ἴα]κεπ 

ἴῃ ἃ ον απᾶ 1οο5δος αοοερθαδίοἩ, 16 οαηποῦ νγο]] Ὀο τυ 614 {οτι ὑΠ6 

πηἰπΙβίτΥ οὗ {μα Οτο οἳ ΟἨτ]δύ. 

οὗ {π6 ἴθιπι εΠοι]ά Ὦε οἸοατ]γ αρρτεμεπάεά: απά 10 πι]σ]λύ ἤν Ώθεῃ 

ΟπΙγ ἵη ἐλῖδ ο.5δε λμθ πιεαπῖης 

ἴμαπ οπθ πχι6γ. Τὸ 15 πιαϊηζαϊποᾶ 
ἐμαὺ ἔχομεν θυσιαστήριον 5Ποπ]ᾶ ο 
ππαουβίοοα “106 “6108 ὨδΥΘ απ 81{87,᾽ 
απᾶ ἐμαῦ {π6 τυϊίοσ οἳ {86 ερίδἰ]θο 15 
Ίθτο Ὀτίησίησ ΑΠ εχαπαρΙθ Ίοπα [6 
ΟΙα Ώϊβροπδαἴίοη 1956]: (116 βἴπ-οδετίπς 
οἩ ὑπο ἆαγ οὗ αἰοπαπιεπθ) 1π υῬΙοὮ {Π6 
βαοτίΏοθς Ἡετθ ποὺ ὀαΐεῃ. ΤΠΙβ 1Π{εΥ- 
Ῥτοίαδίοι 15 αὐἰτασίίνο, αὐ 16 56ΕΠΙΡ {ο 
1πθ 1παᾷε(παίθ {ο οχρ]αῖπ ὑπ ωυ]ιοῖε 
οοπυοχύ (ἴποασα 16 515 Ῥατίς πε]] 
οποιρ]ι), απᾶ 15 ΠῚ αἀαρίεᾶ ἰο Ἱπά]- 
νιᾶ ια] εχΡρΙΘΒΡΙΟΠΒ (6.65. θυσιαστήριον 
ν/ΙΘΙΘ θυσία που] Ῥο εκρεσοίεᾶ, απά 
οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες πηϊοὮἃ Ίλαβ 
Ῥθσοοπιες ποεθᾷ]θβΒΙγ επιρ]ηαΔίο), ποῦ νο 
ΠΠΘΩΡΙΟΑ {λαῦ πο Πτδι Ῥετβδοη Ῥ]ατα] 
απᾶ {86 Ῥτοβδεπῦ Ί6η5δθ ἔχομεν 5661} 
πηπαίυτα] πετ με απποτ απᾶ Ἠ18 
1θ84ΘΙ5 816 5Ρο]εη οὗ, ποῦ 88 αοὐτα] 
ΟἨτιβαπς, θα 85 1ογπιθγ 9678. [ἢ 
ἰδοῦ [η86 απηα]οσ7 οἳ ἴπο βϑουῦῆοθ ΟἹ 
186 ἀδὺ οἳ αἰοποπιεπί αΡρεαΙ5 ποὺ {ο 
Ῥο Ιπίτοᾶαοεᾶ {11 ἴπο πεσί Τ6Υ66, ὧν 

γὰρ εἰσφέρεται ζώων κ.τ.λ.] 
ΒΟΠ16 Ιπ{θτρτείθΙ5 ασαἲη, ΓΤΟΠ1 8 Ο60Τ4- 

Ῥαχί6οη. Οὗ 1 Ο0Γ. 1Σ. 13 ΜΠ τ 005. Σ. 
18, Ὠανο Ἰπ]ογγοᾶ ὑπαὶ δὲ Ῥαπ] τεοος- 

η]ρεθς {86 ἀθβισηαίιοη οὗ ἴπο Τιοτᾷ)5 
ἰαρ]θ 48 δὴ αἰίατ. Όπ {πο οοπίταΣγ 1ΐ 
6  βρεακΊπςσ {αοῦ, ὑπαὺ ἴῃ Ῥοῦ]ῃ ραβ- 
βαβ65 9 ατοῖᾶς5 αδίησ {Π15 {οτι οὗ {πο 
Τιοτᾷ5 {αβρ]ο, {ποιαρ] {ο Ἰαπσπασο οὗ 
086 οομπίοχὺ πηϊσηί τεαᾶΙ]γ Ἠατο 5ὰρ- 
ρερ{εᾶ 15 {ο Ἠϊπα, 1 6 δᾶ οοηβϊιἀετοᾶ 

10 αρρτορτιαΐθ. ΝΟΥ ἆοεβ ἴπθ αἴσι- 
πηρηῦ ἴῃ οἴίῃαοτ ο85θ6 τθαἈῖτθ ΟΥ̓ 6Ἡ- 
οοπτασθ 5ποΏ 8 1Π{6Ι6Π0Θ, Τη 1 Οοἵ. 
ΙΧ. 13, 14, {86 Αγροβέ!θ υτῖζος ΄ που 
γθ ποὺ ἰπαῦ ἴΠεγ νΏΙοἩ παῖ οὖ ἴ]λο 
θ]ίαΥ 41θ Ῥατία]θτθ ση {πο αἰίατὸ 
Έιτεη 5ο πίῃ {πο Τιογᾶ οτᾷαΙποᾷ {λαί 
ΠΟΥ ΟΠ. Ῥτοαο] {πο σοβρα] β]οπ]ά 
1νο οὗ {πο σο5Ρε1. Το ροϊπί οὗ Τ8βθΠΙ- 
Ῥ]απορῬ ἴῃ {Π6 ἔπο οαδες 15 [88 Ἰο]άϊπς 
α βαοτεᾶ ο/ ιο; θαὺ {ο ταϊηϊβίθτῖησ ΟἿ 
[86 αἰίατ 15 Ῥτοᾶιοαιεᾶ οπ]σ οὗ [89 
Ι0ΓΠ16Υ. (50. 8180 1π 1 Ο0Υ, Χ. 18 πα 
{88 αἴίατ 15 παπιθᾷ 5 ΟΟΙΩΙΩΟΠ ἰο “68 
απᾶά Ἠσεαίμεπς, Ῥαΐ {πο ἰαῦῖε οη]γ 85 

ΟΟἨΠΙΠΊΟἨ ἴο ΟΠτὶίδῄαης απ Ἠθαίμοηβ; 
1.6. πο ΠΟΙΥ επολατίεῦ 15 α Ῥαπαπεῦ 
Ῥαῦ 16 15 ποὺ α βαοτίῇοῬ (π {πο ο6πίδἩ 
ΟΥ̓ Ἠοθαίμεη 6εηςο οὗ 580} 1666). 

1 Έοι {86 Ῥαξβασθς 5866 ὩθΟυΘ, Ρ). 

261, 262. 
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Ῥούΐος 1Ε ιο Ἰαΐον ΟµτΙβΙαπ νοσοαρα]ατγ μα οοη{ογπηθά {ο ἴ]ο 5ἰ]οπος 

οἵ ὑπ Αροδίοᾖο ν/τ1ὔ6τς, 5ο ὑπαῦ ἴ]ο ΡροββῖρΙγ οἱ οοπ{αδίοη που] 

Ἠανο Όθεῦ αγοϊἆεἆ. 

Αοοοτάῖησ ἴο {1:15 Ὀχοαάος πηθαπίησ, ἴ]ιο ρτ]οδῦ αγ Ὀ6 ἀἆοβηοᾶ αν 

οηθ ὙΟ τερτγεδοηί5 (οά ο πια απἀά ππαΠ ο οα, Τὺ 15 ΠΙΟΓΘΟΥΟΥ 

ΙπάΙβρεηδαβ]θ ὑ]αῦ μ6 β]οα]ά Ὦο οα]]εὰᾶ Ὦ}γ (οἆ, {ο πο ππαη “ ῥα κϑί]ι 

ύμ]8 Ἡοποιγ {ο Ὠϊτηβ61 1.  Τῆο ΟΠτ]ήαη τηϊπϊςίγΥ βαὐϊδῇος Ὀοῦ] ἴμοςα 

οοπά1{1οἩς. 

ΟΕ νο {α]β]πιοπί οἳ {86 Ἰαὐῦον ιο οηΙγ ον]άσιποο πηθΙπ ΟΥ ο06- 45 Ἠαγίπα 

ΏΙβαΠοΘ 15 μο {αοῦ ὑπαῦ ὉΠ6 πηπ]ΣίοΥ 15 οα]]εά αοοοτάἶης ἴο ἃ ἀῑνίπε]γ ο. 

αρροϊπίεἁ οτἀάετ. Τῇ ὧιο Ῥργεοθάῖηπσ Ἰηνοεβισαθίοπ ο ρααίαπ{ία]]ν πιεπί, 

οοτγθοῦ, ὑΠ6 {μταοα-{ο]ά παΙΠΙΒΙΥΥ οαη Ῥο (τασθά {ο Αροβίο]ᾖο ἀϊγθούϊοῃ ; 

Απά ]ιογῦ οἱ απ οχργθβ» βαζοππεηῦ νο 68η Ῥο85εΒς πο Ῥαῦζεγ α55Πταησθ 

οἵ ἃ Ὠϊνιηπο αρροϊπἰπιεπῦ ος αὖ ]εαδύ ὃ Ὠϊνίηο βαποὔίοΏ. ΤῈ 1ο {αοῖς 

ᾖο ποῦ α]]ον’ ας {ο ἀπόμαχοι ο]ιεν ΟΠ βύϊϑη οοτητητι 165 ἀπογοπ{]γ 

οτσαπ]σεᾶ, ἴ]εγ πιαγ αὖ Ι6μδῦ 7050} ος Ίεα]οαδ αἆΠεδίοη {ο ἃ ΡΟ] Ὁ 

ἀεγῖνεά {γοπα ὑΠ}15 ΒΟΌΤΌΘ. 

Απά νη]]ο Πο πιοᾶο οἵ αρροϊπἰπιοπῦ βαὐϊδβας ἴ]θ οπθ οοπάΙὔ1οη, 

υπο παίατο οἱ {16 οὔ]ορ 1561 βαθϊσᾳες ο οὔμεν; {ου 16 Θχ 1 108 {πο 

ἀοιβ]γ τερτεδοηζαῖνο οἰιατασίατ ὦυἩΙο] 15 ὕπο Ιαἱά ἆοπνη. 

Ἴμο ΟἨτίβῦῖαη παϊπ]δύεχ 15 (9045 απιραβδαᾶοΥ {ο Ίηθη: Π6 15 ομαγσας αᾳ τ6ργθ- 

τιῦ πο πηϊηΙκύτγ οἱ τουοποϊΠαῦίοη; ο απ{ο]ά5 ο νη]] οἱ Ἱεανεη ; ο 

ηο ἆεοίαγας ἵπ (ο παπ]θ Πο ἰθτπ οη ὙγΠΙομ ρανᾶοτ 15 οὔοεγας ; 1181, 

απά Ὦο Ῥγοποιποςθϐ ἴῃ (ο παπ1θ ὑπ6 αὈβο]αθίοη οἵ πο Ῥεπϊοηῦ, 

Τμ5 Ἰαϑῦ πιεηθίοηθᾶ {αποῦίοη Ἠα5 Όεςη ἐΠοισ]ῦ {ο Ιπνεδῦ ἴ]ο τη ΠΙςῦτΥγ 

πμ ἃ. ἀἰδὑ]ποῦΙγ βαοετάοία] οἸαταοίοτ. Ὑεῦ 16 15. νογγ οἱοβεΙγ οο- 

πθοῦθεά νὰ πο πιασϊκίετία] απἁ ραδίοτα] ἀαζῖος οὗ {86 ο[ῆσθ, απ 15 

οπ]γ ῬΥΪΘΒΌΪΥ ἴῃ ἴ]μο Β4ΠιθΘ 56 η86 ἴῃ ὙΠΙΟἨ {16εΥ απο Ῥιϊθβί]γ. Α5 

οπιρογεγεά {ο ἆθο]ατο ὅ]ιο οοπάΙδΙοΏΒ οὗ ο” στασθ, Ίιο 15 επιρονγεγοά 

86Ο ὕο ρτοσ]αῖτη ἴμθ σοηδθαιιεποθ5 οὗ ὑμὶν αοοορίαποθ. Ῥαῦ ἐτοισ]- 

οαὖ 15 οβ]ορ 15 τερτοβοη{αθϊνο απᾶ ποῦ νἰοαγ]α]’. Το ἆοοδ ποῦ 1Π{6γ- 

Ῥοβθ Ῥοεύνεουι (οἆ απἆ τπαη ἴῃ ΒΙΟἩ ἃ γ/αΥ λμαῦ ἀἰτοοῦ οοΠΙΠΙΙΠΙΟΠ 

νηἩ (οἆ 18 βαρογδοᾶσςᾶ οἩ ο οὔθ Παπά, ος Όιαῦ Ἠϊ5 ον πιθάιαθίοη 

ῬοσσπιεΒ ΙπάΙ6ρεηΡαΡ]θ οἩ 086 οὐ]οτ. 

Αραΐπ ὑμ6 Ομτὶκίαη. τηϊηϊδῦθ 15. ἴμο τεργεδεπίανθ οὗ ΠΙΑ ἴο “πᾷ ῃα το. 

(οἆ---οξ {π6 οοπστοσαῦίοη Ῥηϊτηατί]γ, οὗ πο Ἱπάϊνιάπα] ΙπάΙτοοί]γ ἃ8 ῬΡΘΒΒΌΜΕΝ 

1 Τμο ἀϊθποίίοπ 15 πιαᾶο ἴῃ Μαπτῖος)5 Κϊησάοηι ο Ο]ιγίθὲ τι. Ῥ. 216. αοά. 
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ο. ΠΠΘΙΗΡ6Υ οὗ ἴλο «οπστεσαθοη. ΤΠο αΠΙ5, πο ῬΓΑΨΘΙ5, ὑπ6 ύΠαπ]β- 

οἰνῖηρς οἵ λε οοπηπιαπ{ϐγ ἆτθ οβετοά ὕλτοισὴ Ἠϊπη. Βοπιθ ΤΘΡΓΘΕΘΗ- 

{αΙοη 15 48 ἨΘΟΘΑΡΩΥΥ ἴῃ ἴμο ΟΠατο]ι α5 10 16 1π ἃ Ῥορι]αγ σοΥΘΓΗ- 

τηθηῦ: δια ὑμ6 παύατο οἱ ἴλμο τερτοβεηζαί]οη 15 ποὺ αβθοιεᾶ Ὦγ ἴο 

{ποῦ ἐμαῦ πο ἔοτπι οὗ ὑμ8 πΙπΙβτΥ ας Ὄθει Παπάεά ἄοπω ΠΌΤ 

ΑΡοβΏο]ῖο ὀἶπιος απά τηαΥ νγε]] Ὀ6 ργοδατηθά {ο Ἠανο ἃ Τϊν]ηο βαποῦῖοῃ. 

Μου Ἠετθ ασαίη 16 τηαςῦ Ὅ6 Όοχπο ἴῃ τηϊπα ὑπαῦ ἐ]νο παϊπ]ρἑοτ”5 Γαποῦίοη. 

15. γεργεδεπἰαίίυο να υλοαῦ Ῥεῖπς οἴοαγία. Ἠο 15 ἃ Ρτθδ, 5 ο 

πηοιιηρίθοθ, ὑπ ἀε]εσαῦθ, οἱ ἃ ῬτίοδϐΙγ χο. ΗἨ15 αοῖ5 ατθ ποῦ ἢ15 

οὐ, Ὀαὺ 1ο αοῖς οἱ ὐμθ οοπσιθσαῦῖοη. Ἠεποο ὕοο 16 ΜΨ11 {ο]]ου ματ, 

ν]θυγοἆ οὐ {115 5146 α5 οἩ ἴ]μο οἴμου, 815. Γαποίῖοηπ οαηπποῦ Ὦο αρδο]αίθ 

απά ΙΠπάΙβροηδαΡβΙθ. Τὺ πιαγ ὈΘ6 ἃ σεπεταἰ 7116, 10 πιαΥ Ῥο τππᾷου 

οτζἵπανΥ οἰτοαπιςίαιιος» ἃ Ῥτασθίσα]Ιγ ππ]νουρα] Ίαν, ὑλαῦ πο Ἠ]σῃοςὺ 

αοῦς οὗ οοπσγεσαθΙοπαΙ νΟΙΡΗΙΡ 588} ο Ῥετίογπιαά {πτοισ]ᾗλ ὧιο 

Ῥτϊποῖρα] οί ῆοεις5 οὗ ὕπ6 οοπρτεσαίοη. Ῥαῦ ΑΠ ΘΠΙΘΥΦΟΠΟΥ ΠΙΔΥ θγἱ56 

πγοη ἴπο πρϊτϊ6 ἀηα ποῦ πο Ιεὐθοτ πιαςδῦ ἀεοιάθ, Πο Ολεκίαη 1468] 

η] οι 1ΠίΘΓΡΟΡ6 απᾶ Ιπίετρτεῦ ους ἀπίγ. Τ]πο Ἠϊσιααν ογάΙπαηοθ 

το ἐμο απῖνογδα] ριϊεςζ]οοά 511} ονοστα]ο 81] βροοία] Ἠηϊθαους. ΤῊΘ 

| Ίαγπση. Ὑ7111 α5δαπῃθ Γυηοῦῖοης ὙΠΟ. 816 οὐΙιθγγγῖ5θ τορύτιοῦοἁ ὕο ὑῃθ 

οτάαῖπεά πιϊηΙςῦεγ’. 

ΤῊ ρτονα-.  Ἡεῦ 16 πνοι]ά Ῥο ναῖη {ο ἆθηγ ὑμαῦ ἃ γενν ἀῑετεπῦ οοποερῦῖοη 

τ κα μή “1. Ῥτουαϊ]εᾶ {ον τωαγ οοηΜατίος ἴῃ ἐο Οματομ οὗ Ομηςῦ. Τμο Αρο- 

ἴδῃ 60η-  βῇο]ο 1468] νγας ποὺ ΣοχῦἩ, οπᾶ τη α {9 σεηογαβίοης ἔογρούίθῃ. 

Ἀάρχοά, Πο γἰεῖοη γγαβ οΠΙΥ {ου ἃ πιο απά ἴἶλοηυ ναπῖρμεά. Α ύτοῦ]γ 

παοθγάοία] νίθυ’ οἱ ὑμ8 πηϊηϊκίτγ βαρειδεάθά πο Ῥτοαάαεγ απᾶ πιογθ 

αρ]χ]ύαα] οοποερῦϊοη οἱ λοῖς ῬηϊθδῦΙγ {αποῦοηΏδ. Ἴτοπι Ῥεϊης πο 

γοργοσεπίαίἸνας, {π6 απιραβδαάοτς, οὗ (ο, ἴ]ογ 64π19 ἴο Ὀο τοραγάθὰ 

Ἠ1β νῖραις. ΝΟΥ 18 0Πῖς ο ΟὨ]Υ Ἱηδίαπορ νηθτο ὃ {966 οοηοθΡΒΙΟΠ 

Ίας βεεπιθά {ο τηδϊηύδιη ἃ ]οηπςσ-Ηνεᾶ ἀοπιϊπαδοητ οὐϑὺ ἴμο Οτο. 

ἘῸΣ 89Π16 οεηὔατ]α5 ιο Ἰάθα οἵ με ον Ένοπιαῃ Επιρίτο επῃτα]]οά 

ἴμθ πη]πάς οὗ 18Η. ἘῸΣ ἃ 501] Ίοησεγ ρεγίοά μα 1άεα οὗ ἴἶιο ΗοἱΙγ 

ΈῬοιπαπ Φεο μο] ἃ απάαβύατροά βαγ ον οβίετη (ΟἨνσύεπάοπι, ΤῸ 

ἔ]ιοςθ π]ιο ὕα]κο ἃ οοπΙΡΓΕΜΘΙΗΡΙΤΘ νΙ6υγ οἱ ὉΠ6 ρτοστες» οἵ ΟγςαπΙῦγ, 

ογεη {Ἠθδο ΠΙΟΥΘ Ἰαβύϊηρ, οῬδοαταῦίοης5 οἳ πο ὑγαύῃ “0111 Ῥχεδεπύ πο 

ψθτῖοας ἁΠμποι]0γ. Τε Μ1]1 ποὺ ΒΕ ΒΥ {μθιπδείνες ο Ῥο Ῥ]μπάρά 

1 Τοχ 1ο ορίπίοπ οἱ {116 οαχ]γ ΟΥ ΄ Ῥ8ββασο οἱ Τοτα]]]απ αᾳποἰθᾷ 4βοτο, 
οἳ {μάς ϱπρ]οοῦ 560 οβροοίαΙΙγ {πο Ρ. 256. 
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ὕΠετθῦγ ὕο ἴ]ιο γιο πορΙύγ οὗ Ἐοο]οδιαξίισα] ἨίδίοιΥ : ὑπο ὺ ντ] ποὺ 

[81] ο 8566 ὑμαῦ, ονοη ἴῃ ἴμο 6Θαβοη5 οἱ Ποὺ ἀθοροϑῦ ἀρσταάαίῖοη, ὑπ 

Οτο πνας 501} ιο τοσεπεγαζογ οἵ βοοϊθῦγ, πο αρλο]άετ οἵ υἱσμῦ 

Ῥτιηποίρ]θ ασαϊηςδέ 5ε]β5]Ώ Ιπῇ06γορύ, ἴμο ψ 510} 16 ν1ἔηοαςς οἱ ιο Την]51Ρ]θ 

οά; ινε π]] ἐναπ]ςΕα]]γ οοπ/{68ς λαῦ, ποὐνηΠδίαπάϊησ μα Ῥτίᾶς 

απά 5εΠήδηηθδς απἆ ἀϊδ[ποποιτ οἱ Ιπάϊνιάπα] τα]ατςβ, ποὐνηδίαπάϊῖησ 

πο Ἱπιρεγίθοβίοης απά ΘΙΤΟΥ5 οἳ βρεοῖαΙ Ἰηβαζαξοπς απά ἀεγε]ορ- 

πιθηῖς, Υοῦ ἴῃ ΠΟΙ οοπύΙηποιι ΠΙβύοτγ πο Ὠ]ϊνῖπο Ρτοπη5ο Ίαδ Ῥδεη 

εἰσηα]]γ τεα]δεᾷ, «Τιο 1 απ σιν τοι αἱγαγ5, ονοη απο ἴπο οπἆ οὗ 

ἴλο τνοτ]ς.᾽ 
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Β6ηθος ὕτα- 
ἀιΙοπα]]γ 
βαοοοαπἰοᾶ 
8. ΟἨτ1β- 
ἰδ, 

ἘΠ 

υπ ῬΑ, ΑΝῸ ΡΕΝΕΟΑ. 

ἨΗ; οαυ]οϑὺ οὗ ὑμθ Τιαύϊη ἔαύμουβ, Τετύα]ατ, τυυιπρ αΏροαῦ α 

οΘηὐΥΥ ἃπα α ΒΔ} οἴου ο ἀθαύῃ οὗ Β6ηθοβ, βρθδῖκβ οἳ ἐλῖ5 

ῬὨΙΟΒΟΡΙΘΙ ἃ8. «ο[ύθη οὐ ον/Π). ΒοΠΙθ πο Ἠιπάγεά γεαΥΦ Ἰαΐατ 

ού /6Γοπθ, Ἠατίησ οοσβδῖοΏ ἴο ααοῦθ Ἠϊπι, οπι1ῦβ Πο απα/σίησ αᾱ- 

Υ6ΥΡ απᾶ οα]]5 Ἠϊπι ῬτοαάΙγ “ΟΣ οπω θηθεοα”. 1Πνίησ ΤΩ ΤΑΥ͂ 

Ὀεύπθεη ὑπ686 ὕνγο ΥΤΙΙΘΥ5, Ἱιαοαπίϊας ροῖηί5 ού 5εγετα] οοἱποϊάθηοες 

νηὮ ο ὑεβομίησ οὗ ἴπο (1οβΡε] ἴῃ πο τι ηρβ οὗ Ῥθπθοα, ἨΠΟΠὰ 

ηθνοετίμε]εςς Π6 »ἴγ]ε5 «ῃο πιοδῦ ἀεζειπη]πεᾶ οἱ ὑμ6 ὮἨοπιαητ ὥοϊοβ 

Ἔτοπι {πο ασθ οἵ δύ «θΓοπθ, Βθπθσα 15 ΟΟΠΙΊΙΟΠΙΥ τεσατᾶρὰ αδ 

εἰαπάϊηπςσ οη ἴλμα ταν ἰἐπτερπο]ά οἱ ὑπ6 Ομτ]δαπ ΟΠατοβ, ον 1 ο 

Ἠαά ποῦ αοὐπα]]γ ραδδεά Ιω 105 ῬοτίαΙδ, Τη οηπθ Ἐοσο]εδιαδίῖσα] 

Οοιποῖ] αὖ Ἰοαςδί, Ἠε]ά δὖ Τοατς ἴῃ ἴπο γεατ 567, 18 απ0ΠοτΙῦγ 18 

ααποῦεά νι ἃ ἀθίετεποῬ σεΠΘΤΑΙΙΥ αοοοτᾶᾷθά οπΙγ ο ἔαύμουβ οἱ ἴπο 

Οτο”. Απᾶ ενεη {ο ἴπε Ρτθβδεπύ ἆαγ ἵπ μα πιαγιοηποῦίθ Ρ]ασβ οἱ Π15 

πϑῦϊνα Βραϊη δῦ Ῥεηθοι Ία]αβ 5 Ῥ]αοο ὮΥ ἴμο βἰάθ οἵ δύ Εεΐεν απά 

δῦ Ῥατ] ἴῃ ὑῃ8 τερτοβδεηίαοης οἱ ους Τιογᾷ5 ραςββῖοη”, 

Οοπιρατίης λε ΙαΏσιασο οἵ Τογύα]]αη απᾶ «6ΓοΊθ6, ὪΨθ 816 8018 

ἴο ΠΙθαΒάΥθΘ ἴΠθ στον οἱ 0μ]5 Ἰάθα ἴῃ πο Ιπῦετναὶ οὗ ὅἶπιο τ] ἢ 

οραχαῦοθ {1ο ὕπο,. Όπο ἱπηρογίδηὐ Ίπωρα]ςο Ἠούγογος, τ ἴοι 16 Υ- 

οθϊνεᾶ πιθαηπιγἩ1]6, τητιδ ποῦ Ῥο οτετ]οο]καᾶ. Ἅλιοη δύ «ετοπιθ ὦτοῦς, 

1 Τοτύπ]], Φε Απίπι. 2ο ΄θηεοᾶ 68ο ἔαϊ" : οοπΡ. Ἡ. 9, Τί. 24, οἵο. 
ὨΟΡΊ6Υ.᾽ 4 ΤιαρραΙ Οοποἰζία γ. Ῥ. 856 (Ρατῖς, 

3. 4ἄυ. οουίπ. 1. 49 (1. Ῥ. 218): Βοπϊρ-  τόήἉ) Βϊοιῦ αἲῦ Βεπεσϐ ῬΘΒΒΊΙΤΤΗ 1π ϱο 
βεταπῇ Ατιβίοίε]ες οὐ Ῥ]ιίαχοΏας οὔποδ-  τἰδίαπη 9559 απὶ ἴῃ 1ᾷ 4ο 1ΠβαΠ10 οεϱῦο- 
[61 Βεπεοι ἆθ πιαἰτΙπαοπ]ο Η0τοβ οἷο. 1Ο8 Ῥαΐεὺ {1τετθ. 6ο ἘἸΘΌΥΥ δαϊπί 

ὃ Ῥϊΐυ. Ιπαί. 1. 5 “Άππεαβ Ῥεποα Ὃαιιΐ οὐ έπθφιε 1. Ῥ. 14. 
αἱ ος Ῥοπιαπίς το] αοθττίηας Θ΄ ΟΙΟΤΙΒ ὅ 8ο Ἐ]εινγ βἰαΐ6Β, 1. Ῥ. 280. 
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ὑπ ΟΠτιβήαπΙῦγ οὗ Ῥθπεοα 5εοπιθἆά ο Ῥο οδαΗς]οά οπ ἃ δοαπἆοτ Της {ογσθᾶ 

Ῥαδῖ5 ὕ]αη πποτο ογ]δ]σα] 1Π66γ6ΠοΘ. «Α. οοιγθβροπάςπησθ, Ριαγροχύίης ἔο δν 

Ἰανο ραβςεά Ῥούγθεη πο Ἰοαπεη Ρ]ή]οδορ]εγ απ ἴ]λο ΑΡροςί]ο οὗ ἐμ Σαπὶ απ 

(επίϊ]ες, νγας ἴ]εη ἵπ σοπεγα] οἰγοι]αῦίοη; απᾶ, ποιό εἴί]ου αβἨνπι- κ 

Ίησ ΟΥ ἀεηγίησ 105. σθηΏιιΙηΘΗΘΕΡ, ὑλῖς {αΐί]ου σας ἴΠεγεῦγ Ἱπάιοεί ἕο 

σἱνο ἃ ρ]αόθ ὑο Ῥεηθσα 1 Ἠῖ5 οαία]οσιιθ οἳ ΟἨτ]ςίαη υνγ]ζοις), ΤΕ ἴἶο 

Ἰευύετς οἵ απ] απἁἆ Ὀθηθοα, ὙΝΠΙοὰ Πᾶνα οοπης ἆοππ {ο τι8, α1θ ἐπ 

Β4ΙΏΘ ὉηΠ {λοβδο τεαᾷ Ὦσ Ἠϊπα (απά ἴμετο 15 πο βα/Ποϊοηῦ ΥθᾶδοΏ {ΟΥ 

ἀοαρίϊης ἴμο Ἰάσπίιγ”), 16 15. Αἴταπσο ὑπαῦ ἢ6 οοι]ά {οτ ἃ πιοπιθηύ 

Ἠανο οηὐοτίαϊπεά {ο ᾳπθβίῖοη οἵ ἐ]αῖτ αιιὐΠεπίΙοϊΥ. Τ]μο ρονετίγ οἵ 

ὑποασ]ῦ απά 5ὔγ]ο, 86 6ΓΥΟΙ5 ἴῃ οἩτοπο]οσγ απά Ἰήβύουγ, απᾶά {πὸ 

πγΏοΙθ οοποερίίοη οἳ {ιο το]αῦῖνο ῃοβίθίοης οὗ ὑπ Βίοῖο Ρ]ή]οδορ]ος 

απά πο ΟΠτδᾷαηπ ΑΡροβίΐο, Ῥεύταγ ο]εατ]γ ο Ἱαπά οἱ ἃ {ογσον, Ὑαῦ 

{815 οογγοβροπάθποθ Ἠας πηλού ἁοποῦ” Ῥ6εῃ πιαϊη]γ Πηςίγαπηεηζξα] 

ἴπ Άσίησ {πο Ῥε]θοί οη ἔῑο παπά οἱ ἴ]ιο Ἰαΐον ΟἨατο], αδ 16 γγας 6Υεη 

Βα ποιθηῦ {ο Ἱπάασς 5οπιθ Παρα ου ἴῃ δῦ /οτοπιθ Ἠήπιρο] Ίου ἔδυ 

ὑμ6 Χπονη Ἠϊδίοτγ απἆ ἴπο εκίαπύ νυτῖζῖησς οἱ οἴζ]αν {αγοατ {Π15 1άθα, 

16 ΜΠ] ο ιο ορ]εοῦ οὗ ἴμο Ρτερθηῦ 6554Υ ὕο δχϑιηΐϊηθ. ΤΠθ επααΙγγ 

Ἰπΐζο πο Ἠ]ςέοτίσα] οοηπεχῖοη Ῥούπεεη πεβο ὕνγο σγοαῦ οοπὔεπιρογαν1θ8 

111 παατα]]γ εκραηᾶ ΙΠίο αη Ιηγερθϊσαθίοη οἱ ὑλμο τε]αίίοη5, τυ θύμον 

οὗ οοϊποϊάςησθ ος ο{ οοπίταςί, Ῥούνγθεη ἴ]ο βυβύβῃιβ οὗ υγἨ]ο]ι 6Ππ6γ πετθ 

ὑμ6 τοβροοίῖνο οχροπεηΐ5. Απά, 88 Β{οϊοίδπι νγὰβ ὑΠ 6. οΠΙΥ ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ 

ν/μ]ο]ι οοι]ά ενεη Ῥτεεηά ἴο τῖνα] ΟἨτ]δαπΙῦγ ἵπ ὑΠ 6 6ατ]]εΓ ασες οἵ 

ὑμ6 ΟΠατοἩ, 5αοἩ δὴ Ιπνεβδ]σαθίοη οασΏό ποὺ {ο Ῥο απ]ηδγασὔἰνοῦ, 

ΤάΚοθ 411 ο Ἰαῦ6υ βυβύθιηβ οὗ (γαο]ς ΡΠΙΙοδοΡΗγ, Βήοἱοΐδπι τας {1ο Τιαίοτ ΡΗ]- 

οββρτῖησ οὗ ἀεδραῖν. ΟΕ ἀεεραῖτ ἴῃ τε]σῖοη: {ο πο οἱ ἃ πιγύμο]οσῖας μα ΕΝ 

Ἠαά οεαδεᾷ {ο οοπιπ]απά πο Ῥο]εξ ου ΠπῄπαποῬ ἴπο οοπάποῦ οξ πιθη, ἄτοτ οὗ 

ΟΥ ἀεεραῖν ἴῃ Ῥο]ῖοδ: {ΟΥ ὑπ Ἰ[ασεάοπίαη οοπαιθδύ μα Ῥχο]εη ἴ]θ κ 

ἹπάθρεπάεπορῬ οἱ Όλο Ἠο]]επῖο βἰαΐα5 πα 5ἰαπιρεᾶ οιῦ ἴλο Ἰ]αδύ βρατ]β 

οὗ οοτρογαῦθ 146. ΟΕ ἀθρραῖν ονεη ἴῃ ῬΗΙΙοδοΡΙγ 1561: {ου ὑπ ο]άοτ 

1 Τ{γ, Π{Τδίγ. 12 0πθΠ1 ΠΟΠ ῬΟΠΕΓΘΙΙ 
ἴῃ οπἴα]ορο βαποῖοτἩτη, Π]βί τηθ 111 ϱρ]- 
β{ο]ε Ῥτογοσατοεπί{ απο Ἱοσαπίττ ἃ ρ]ατί- 
τηῖ5, Ῥατ] δα Ῥθηθοασπι οὗ βοποςω δᾶ 

Ῥαυσ]απι.) 
321960 ἴμο ποῖο δὖ ἴμο οπᾶ οἵ {815 415- 

βοτία{Ιοη. 
8 Τη {ο αἹοίο], νἨ]ο] 1 ἨΏατο ρίνοη, 

οὗ {86 το]αίίοη οἵ Βήοϊοίδπα {ο {86 οἵτ- 
οππηβίαποθς οὗ ὑπὸ πιο απ {ο οἴμοτ 

θαχ]16Υ απ οοπ{ΘΠΙΡΟΤΑΤΥ ΑΥ5ί6ΠΙ8 οὗ 
ῬΗΙΙοΒοΡΗΥ, 1 απι στ θαυ Ἱπάορίεᾶ {ο 
{89 δοοοιιηῦ ἴῃ Ζ6116 15 Ε]ιϊοδορ]είε ἄεγ 
ὤγίεσ]ιοπι ΤΗ. ττι. ΑΔ. 1 2ὲ6 παε]ι- 
αγἰκἰοϊεἰίκε]ιε Ῥ]ἱΙοβορλίε (ᾳπᾶ οἆ.τ8ύ5), 
πιἨ]οι ἐδ 15 Ιπιροβείρ]θ {ο Ῥταίβθ {οο 
ἨΙρΗΙΥ. 5.66 4180 {πο {πβίγποίῖγθ θβδαΥ οὗ 
51. Α. ἀταπί οη ΄ΤΗθ Αποϊοηι Β{οῖοβ᾽ 
ἴῃ Ἠ]β οαϊίοη οὗ ἀτίκίοιῖε᾽ Ε]ίσς 1. 
Ῥ. 243 84. (2Πᾷ εᾱ.). 
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{μ]π]ςου», ἐ]λοασ] αγ ἀενοῦεά {Π|6 1 Ίνες ἴο {οτσῖης α σο]άεπ οἸαῖη 

αγλ]ο]ι ε]οι]ά Ππ]ς οατζἩ ο θανοθη, αρρεατθά πού ο πᾶν ερεπὺ ὑμοὶτν 

εὐγεησίῃ ἴῃ πνεανίης ΤΌΡΘΒ οὗ βαπ4. ΤΠο 5αΏ]παθ Ππίπάδοης οἱ Ῥ]αΐο 

δα Ῥθεπ {οαπᾶ ἴοο νασαο απἆ απδαρβίαπ{]α], απά πο Βα 0016 απα]γβες 

οὗ Ατὶςζοῦ]ε {οο Πατά απά οο]ά, το φαὐϊδεγ πο παζατα] οταγ]ησ οὗ πα. 

{ΟΥ 68οΠ1θΘ οα]άαποθ νΠΙοὮ 5]οτ]ά γεασ] Ἠϊπι πον ἰο Ίνα απ ο (16. 

ἄτεεσθ Τπαβ πο 5011] οὗ (πεοςο ηαά Ῥθεη Ῥτεραγθεᾶά ὮΥ ὑπ αρτοοΐα] οὗ 

θὰ πα ραςδῦ ΙΠίοτοδί5 δα αβδοοϊαδίοης {ο ΠθςΏ ἀεγε]ορπιεηίῦς οὗ τε]ρῖοις απἆ 

ο. οὗ μ]Η]οξορ]ίο ἐλοασμί. πει Ῥο]ξίοα] 116 Ώθοαπιο Ἱπαροββίδία, ἐμ 

ΡΥ. τη 8] {αοα]Ώ1ε5 οὗ πηαη Ὕγεγθ ὑαγηθά Ἱπγγατά προη Ἠϊτη561} απά οοΏηςθη- 

ὑταῦοά οἩ με ἀἰδοιρηπο οἱ ὑμ6 Ιπάϊνιάαα] βοα]. Πεν βρεοπ]αίοἨ, 

λαά Ῥοεη οαςῦ δϑι4θ 5 Ῥαγοη απά ππηρτοβίαῦ]θ, ο βΘθαΤΟἩ πας ᾱἷ- 

γθοίθᾷ ἰονατάς 8οπιθ Ῥγαοῦισα] τα]ο οὗ τα]θς ΒΟ. πη]σΏῦ ἴακο 105 

Ῥι8σ. Ὕπεη ἴπε σοά5 οὗ Ἠεί]ας Ἰαά Ῥεεη ἀεροβεά απᾶ ἀϊδποποπτεά, 

ΒΟΠΙΘ ΠΘῪ Ῥοπ6σ5 πηαδὺύ Ῥο ογθαθεά ος ἀἱδοοτετεά ἴο οοσιρ7 ὑμὶν 

νασαπύ Ἠτοηο. 

Οοἶποί- Φπια]αίθά Ὦγ λα βαπιθ πθεᾶ, Ἡρίοιγαςδ απά Ζ6πο βἴτογο ἵπ ἆἩ- 

ζοπορεαπά ϱτομί ΥΓΑΥ5 {ο βο]γθ πο Ῥτοῦ]επι νγἨῖοἩ πο Ῥρετρ]οχὶδ]ες οἱ ὑμῖν ασθ οοηίταξί5 

οὗ ἔλο Ἠγί- Ῥγρεοηίθἁ, Βούῃ 8411Π|π6, ανοϊάϊηπσ ῬΗΙ]οδορ]γ 1η πο Ῥτορες 56ηΏ5θ οὗ 
οπγθαἩ απᾶ Ξ 
Φ{οῖο ρῃὶ- ἴῃθ ἴδτπα, οοηοθηὐγαύθα ὑπθὶῦ ΘΠΘΥΟΊΘΘ ΟἹ οὐῃϊοβ : ιός ὑπ 6 οπε ἴοοις 

ο, Ἱαρρίποςς, πο οὔμεν νιτύαθ, α5 Ἠῖ5δ ΒΙΡΤΕΠΙΘ σοοᾷ, απά τηαᾶο 16 ἴμο 

εἰατάπο Ῥοϊηπῦ οὗ 98 οἴλμίσα] ὑεασβίηςσ. Βούμῃ 811 οοηύταδύθἁ στῇ 

ιο ο]άετ πιαδίαις ἴῃ Ῥαϊ]άϊησ ὑΠ6 1} βγβύεπι5 οἨ ὑῃ6 πεεάς ο ο Ιπα]- 

νιάτα] απἆ ποὺ οἱ πο αἰαΐο: 0 ἴ]λο οπθ βύγονθ {ο βαὔ15ίγ ἐ]ο οτανίησα 

οἵ τπςΏ, ἂἃβ ἃ Ῥεϊηπσ Ἱπθεπάθά Ὦγ παύατο {ο0Υ βοοῖα] 146, ὮΥ ]αγίησ 5ὔτεδς 

οη. ἴ]μο οἰαίτη5 απά Ῥριϊν]]εσες οἵ {ΙθπάΦΗΙΡρ, ο οὗμει Ὦγ εκραπάϊπς 

Π15 αρηετα οὗ ἀπῦγ απᾶ τερτεδοη/ί]ησ Ἠϊπα α5 ἃ οἰίζεη οἳ Πο ποτ]ά ου 

6νεη οΓ ἴ]ο ιπῖνεγςθ. Ῥοῦμ α]κ ραῖᾶ α οεγζαΙη ταερρθεῦ ἕο πο παπῖηπσ 

Ρε]ϊοί οὐ ἐ]λαῖν ἆαγ: Ῥαό Πο οηθ σψιποιῦ ἀεηγίησ πο εχἰδίεησθ 

οὗ π6 σοᾶς Ῥαπϊδμεά {επι {οπι 811 «οποεΓΏ 1Π ιο αβαῖτς οἱ Ίπεῃ, 

1116 ιο οὔ]ετ, ἐγαηςίογπηῖης δα α]ῃΙθίησ ὑπ ογεαθῖοης οὐ Ἠ ε]]επῖο 

τηγύΠο]οσγ, Ιάεπίιβεά ἴλεπι πΙῦἩ ἴμο Ῥοποτς οἳ πο Ῥιγβῖσα] ποτ]ά. 

Ῥοΐ]μ 411κ {οοῖς οοη{ογΠΗῦγ ζο παΐατο α5 Πεϊγ συ]άϊησ πιαχῖπι: Ῥιῦ 

ης ῦΙτθ τ] πο οπθ γας Ἱπθετρτείεᾶ {ο πιθαη πο οαπαΡβ]ο Ῥαίαπορ οὗ 

811 ἴμο Ἱπιραί]ςος απἁ {απου]δες οὗ ππαἩ, τιν Πο οἴ]μεν {π6 αὉδο]αῦα 

ΒΌΡΥΘΙΩΘΟΥ οὗ ὑπ ΥΘΔΒΟΗ, α5 ὕΠ 6 τα]]ησ Ῥτϊηοῖρ]θ οὗ 815 Ῥεϊησ. Απάᾶ 

]α56]γ» Ῥοῦμ 81Π| βουρῃὺ τοίασο {οπι πο {αγπιοῖ απᾶ οοπ{αδίοη οὗ 

ὑπ6 ασε 1η πο Ἱηππγατά οαἶπῃ απᾶ οοπηΡοςτθ οὗ ἴμο οι]. ΤΙ βεγοπ1ῦγ 
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(ἀταραξία) Ὑγαδ ἴ]ιο βΡγεπ1θ γΙτύιθ οἱ ὑπ6 οπθ, Ίθυ ὑνγίη βἰβύθι Ῥαδδίοη- 

Ίθβ5Π655 (ἀπαθία) να ὑῃ6 βογετεῖση ρτϊποῖρ]ο οἱ ὑμ6 οὔμογ, 

Ίμεςο ὕπο Ιαΐεγ ἀθνε]ορπιοπί5 οὗ ἄπτθεῖς ΡΙΗΙΟΡοΡΗΥ Ῥοῦ] {οοἷ τοοῦ Οµρηί] 

ἃ ϱτουγ ἴο τηδύα ἐν ἴῃ (τοε]ς 5011. Ῥαῦ, γγπῖ]ο ὑμ6 5οοά οὗ ἴπθ οπθ ο ελ» 

Ίγαδ εὐγιοῦ]γ Ἠε]]εηίο, ὑΠ6 οὔ]ιει πας ἀετ]ιγεά {γοπι απ ΟνΙθηία] δἰοεῖς, 

.. Ερίοιγας νγὰβ ὃ ἄτοεῖς οὗ πο ἄπτοείςς, ἃ οἶπ]ά οὗ Αλεπίατ Ῥαγθη!ς. 

΄. Ζεπο οἩ μθ οἴπογ παπᾶ, ἃ παίῖνο οἵ ΟΙἵπτη, ἃ Ἑ]ωπϊοίαη οο]οαγ ἴῃ 

Οπεῦε, ν/α5 Ῥτοβαβ]γ οἳ Β]οαπιϊθϊο Τας6, {ο 6 15 οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ αἰγ]θᾶ «ἴλο 

. Ἑπαπιοίαν”, ΈῬαβγ]οη, ντα, ιάοη, Οατίμασθ, τεαγθά βοπιθ οἱ Ἠ]8 

πηοδύ {]]ακύτίοας 5αοοθδδοῖ5. ΟἨΙοῖα, Ἐλιγοῖα, Ὡ]οάςς, πογθ ὑπ 6 Ποπιθ8 

οὗ οὔμειδ. Νοῦ ἃ βἴηρίο Οδοίο οὗ αΏΥ ΠαΠΙΘ γγα5 ἃ ηαξίνο οὗ (πτθεσθ 

Ρτορεγ”, 

Το Ἐαδύετη α[ῆηϊθίος Βἰοϊοίσπι τας νηζμοαῦ ἀοαθὺ ]αγσε]γ 1Π- τες πηοχα] 

ἀερίθά {ου πο {εαύατες π]]ος ἀἰδαπσαϊκμεᾶ 16 ἔγοπα οἴμοι βομοο]ς οὗ ..... 

ἄτοοαῖς ΡΙΗ]οβορ]γ. ΤῸ ὑπ15 ἰδοῦ τὺ Ὦο αδοτῖρεά ἴλο ΙΠἴ6πδθ πιογα] τὶνθοᾶ 

θαγποκίπθςς σ]ο] Ὕνας 18. πιοβδῦ Ἱοπουταδ]ο οἰωχασίοτϊκο, ΤῈ ἐπ [μ 9809. 

Ἰαῦθυ. Ῥ]ή]οδοΡΏθί5 ϱ6ΠοΓΑΙΙΣ, α5 ἀἰδησιϊδηεα {γοπι ιο θυ] θυ, Ῥαφῖεά 

; Ἱοπαβε]νος ση] οἰλῖος ταῦ]ος ἔἶναη πιθαρΙγδῖος, γηὶδ]ι ὑμ6 Βέοῖος ἐ]λ]ς 

πγα8 {]θ οΏθ αὈβογρίησ Ῥαβδίοη. Τ1ο οοπηύχαδὺ Ῥεύνεαα ἴλμο ]σ]ιῦ 

ΤΘΟΚΙ655 σαϊοῦγ οὗ ἴπο Ἠε]]εηίο δρἰτῖῦ απᾶ {Π6 δύετη, απΏεπάϊπς, α]πιοδύ 

{απαὐῖοα]. πΙοΤα]Ίδπι οἱ ιο {ο]]ούγοις οὗ Ζεπο 15 αξ οοπιρ]είο α5 οουἹά 

ν/ο]] Ῥο Ἱπιασῖπαά. ΤΠοθ 6υεγ δοίϊνθ οοηδοίθηΏοθ ὙΠΙο]ι 15 ἴ]ο οἸουγ, 

δια {ἶθ Ῥτοιά βεἰ{-οοηδοΙοα»ηΏθςς ὉΠΙοἩ 15 ἴἶιθ τερτοασ]ι, οὗ ἴλμο Βθοῖο 

ΒΟΠΟΟΙΪ 8.6 α]ϊ]κα α]ίοπ ὕο πο Όεπιρεγ οὗ αποϊεηῦ «χοαφορ, Αήὐοϊοῖδπι 

. Ῥγοαίμθς ταίμου ἴμο τε]ῖσῖοας αὔπιοβρῃοτο οἱ ἐμ6 Ἐαςί, νη]]ο]ι Γοδῦογεά 

΄.οη ἴ]ιο οπθ Ἰαπά ἐπ ἱπδρίχοά ἀονοδίον οἵ ἃ Ῥανίά οὐ απ Τ5αΐαμ, απ 

οη πο οὔμοτ ἴπο 5οΗ-πιογβσαῦίοη ἃ πα 5οἡ-Ισ]ήθοαςηοςς οὗ απ Ἠσγρ- 

απ Ὀιογαρθαῦο ος απ ΊπάΙαπ ἔα κὶν, «Α. τεοθηῦ Ὑτίδθτ, ἴο ΠΟΤῚ πο 

816 Ἱπάερίεά {ον ἃ ΠϊδΗΙΥ αρρτεοϊαῦϊνθ αοοοππῦ οὗ πο Βίοῖο 5ο]οο], 

ἀαδοτῖρος ὑ8185 παν Ῥίαδθ οὗ ἄπτθε]ς ΡΙΗΙΙΟΡΟΡΗΣ, ΠΙΟ] τ Ἰανο Ῥθετ 

τουΙθνΊησ απἆ οὗ νγη]οὮ Βἰοίοῖδπι Ὕαδ πο ἐταοδύ εχροπεηῦ, ἃ5 ΄ ο 

ἐχαπκΙίοη {ο πιοζογπίσπα” Τὸ πηϊσ]ιὲ 10} στθαῦον ἐσαῦῃ Ῥο ἀοδονῖροά α8 

ἴῃο οοπίαοῦ οὗ Ον]θηίαΙ Ιπῄαθηοςβ Ιζ]ι πο πγοτ]ά οἱ οἰαδδίσα] ἐοασΏῦ, 

1 9606 ῶϊοσ. Τιαθτύ. τν. 3, ΏΘΘ 0 αβαῖη 11. 114 Ζήνωνα τὸν Φοίνικα. 
Οταΐθθ αἀάτεβκες Ἠΐτη τί φεύγεις, ὦ Φοι- 3 909 Ῥε]ού, ὮΡ. 299, 393. 
νικίδιον; ΟΟΠ1Ρ. ὃ 16 Φοίνισσαν; ὃ 25 ὃ ἀταηῦ, ᾖ. ο. Ῥ. 243. 81: Α. ταπῦ 
Φοινικικώς; 8 30 εἰ δὲ πάτρα Φοίνισσα, τί  Ἠοπεγνετ Τπ11Υ ταοορηίδε5 {πθ θαδίθτα 

ὁ φθόνος. Ίθ ἃ16 ἰο]ᾶ 8ἶδο 6 7 άντε εἰεπιεπί ἴῃ ϑ οϊοίβυα (1). 246). 
ποιοῦντο δ᾽ αὐτοῦ καὶ οἱ ἐν Σιδῶνι Κιτιεῖς. 

ῬΗΙΙ, 18 
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πίοη οὗ 
οτ]οηία] 
σπη οἶαβ- 
5108} 
ἐπουρΐ. 

Ἐσοίπβδιτο 
ΒἰζοΏΘΙοἩ 

1ο θ{Ώ108. 

Ῥταοί[αοα] 
ποσ]οοῦ οὗ 
ΡΗΥΡΒΙΟΒ 

51 ΡΑΌΤ. ΑΝΡ ΒΗΝΕΟΑ. 

αοἰσίαπα πας ἴα {αοῦ {πο εατ]οδύ οβδρτίησ οἱ ὑπ6 ἀπο Ῥεῦηθεη ἴμο 

το]σίοας οοπβοίοιβποςς οὗ ἴπο Ἠαςῦ απά πο Ἱπ{ε]]οούπα] οα]ύατο οὗ 

ἐιο ού. ΤῊ τοοοσπδίοη. οὗ ὑΠπ|6 οἸαΐπης οὗ ὑπ6 Ιπάϊνίάπα] ποπ], ὑ}6 

5688. οἱ Ῥοιοπα] τοβροηβίδ]{ϐγ, ὑπ ΠαΡίῦ οἳ 7πάϊοϊαὶ Ἱπτοκρεοῦίοη, 

ἴῃ ε]ιογῦ Ὁπ6 5αΏ]οοῦνο γῖου οἱ θὔλίοδ, ΤΟΥ͂Θ 1 ΠΟ Β6Π56 ΏΘΥ”; {0Υ 

{16Υ απο πον ἴο μᾶγϑ Β6]4 αγ ΟΥ̓ΘῚ 086 ταϊημα οἱ ἐπι 6Ἠοδοη Ῥθο- 

Ρίο ῴοπα ὑμθ οαγ]]εςύ ανω οἳ ὑπ} Π15{οςγ 88 8, ΠΟΙΟ", Ῥαῦ ΠΟΥ͂ 

{ου ἐμ ἢγϑὺ πιο μου Ῥγθβθηῦθα ἐπεπηβο]νες αὖ ὕΠ6 ἆοοιβ οὗ Ὑγεσύετη 

οἰνΠἰζαύϊοπ απά ἀθπιαπάθά δαιηϊβοῖοα. ΤῊ οοοαδίοη πας ΘΙΔΪ ΘΗ 

βΔγουτΆ 16. ΤΠο οοπαπθεῦς οὗ ΑἸοχϑηάθν, νυμῖοἩ τεπάεγεά ὑμ6 {51η 

οἳ {πὸ Ἐαδί απὰ ιΥ εοὺ ἴον ιο ἢσϑὺ ὑϊωθ Ῥοϑβι 016, αἶδο ονοκοά ἴπο 

πηογα] ηθθά ψ ποι ὑπο Ὺ πϑᾶ ας 5αρρ]εά {πὸ πηθαης οἱ βαθἰδίγ]ης. 

ΒΥ ἐπ οτοτίἈτοπ οἵ 1ο βἰαῦο ὑπ6 Ἱπιροτίαπορ οἵ ὑπ Ιπαϊν]άπα 

πγας θη]αποσά. Τη πο {1]ατο οὗ ρο]1δῖσα] τεἰαῦΙοηΏ8, Ώλοη Ἡγ6γθ ῦΠΤΟΥΓΗ, 

Ῥασῖς οὐ ἐιαῖν Ππνγανά τοδοισσας5 απ ]σᾷ ἕο οχαπαῖηο ὑπ}. ηιογα] γγαῦδ 

απά 0ο εζπισαῦο ἐ]λαῖτ παογα] βου 1688, 

Τὸ γνας ἵπ ἐλίς αγ ἴλιαῦ ἴπο Ἠαδίετη οτἱἰσίω οἱ Βἰοϊθῖσπι οοτα- 

Ῥϊπθά τιν ὑπ6 οἰτοαπιδίαποες απᾶ τοαιτεπιεπῦς οἱ ὑπ ασο ἴο ϱἶνο 16 

δ οχκο]αβῖνοιγ εἐλίοαί οἸαταοῦε. Το ϑύοϊοβ ἀῑά, 16 18. ἴταο, ΡαΥ 

5οπ1θ 110016 αὐίοηίίοη ὑο Ρ]γ51σα] απθβδίοηδ: δα οηθ ΟΥ πο ]εαάϊης 

γεργοβοηίαζῖνος οἱ ὕλο 5ομοο] αἶδο οομύσ! θα θα θουγαγάς ΤΠ ϱΥ5ὐεπιαῦῖο 

ἐτοαἰπιεηῦ οὗ Ἰορίο. Βαῦ οοηεοίοιδΙγ απᾶ οχρτοςδΙγ ύπεγ 8914 ἶπεδθ 

Όταπο]ες οὗ πὐαάγ 6ο Ὦθ γα]πε]οθς εχοερύ ἴπ ὑμὶν" Ῥδασίης ΟἹ πιογα] 

απθείίοῦς. Ἀερταεπόϊπς ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΥ απάθς ἐθ ἴπιασο οὗ ἃ Βο]άἀ, ὑΠ 67 

οοπιραγθἆ Ρ]γρῖος ο πο ἔνθος, οἰῃῖος ὑο {ο ἔργα Του νγ]]ο]ι ὅ]ιο ὕγθες 

οκῖσῦ, απ Ἰοσίο 6ο ὕμθ πα]] ος {εποθ ΠγΠίο] Ῥτοῦθοῦς ο επο]οδαγθ’. 

ΟΥ αραῖἩ, εἀορᾶπο αποῦπει οοπιρᾶχίδοηΏ, Όλεγ Ἰ]εοποά Ἰοσίο {ο πο 

Α5 

ἴμο {απάαπιθηύαΙ ππαχῖπι οἱ ίοιοδαὶ οὐμιον πας οοη{ογπαΙὐγ 6ο ηβύττο, 

»]ιο]] οἱ δὰ 665, Ρ]ιγείος {ο πο νμ1ΐθ, απᾶ εἶὐλμίορ ὑο νο γο]]ς”. 

απάἀ ας ἰἱιοτοίοτο ἰῦ γγας5 οὗ βῖσπα] Ιπιροσίαποθ 0ο αδοθγύαΙὮ ππαη΄ς τθ]ᾶ- 

1 Τϊοσ,. Τιαθγῦ. τι. 4ο, ΕΠ1ο (δ 
Αατίὶο. 3, Ῥ. 292 Μ. ἈΒ6θ 8ἱ5ο ἆε Μι. 
Νοπι. ὃ το, Ῥ. 580 Μ, πΨΠογο ΡΗΙ1ο αἲθετ 

αἶνιπο 0815 οοπηρατῖβδοΏ 6475 οὕτως οὖν 
ἔφασαν καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ δεῖν τήν τε Φυ- 
σικὴν καὶ λογικὴν πραγματείαν ἐπὶ τὴν 

ἠθικὴν ἀναφέρεσθαι κ.τ.λ. 
3 Βοσῦ. Ἐπαρ. τῇ. 17. Οπ ὑπὸ οἶλοτ 

Βαμα Ὀϊος. Τιαστῇ. 1. 6. 1ηα]κες οἴλ]ος ἴ]θ 
ΜΕ δα Ῥηγρδίος {Πο γο]χ. 66 Ζε]]ου 
Ἴ.ο. Ῥ. 57, δια Ἠείοι απᾶ Ῥτοῖ]ου Πίεί. 

ΤΡΙ]. ὃ 3906. Βπὺ 116 15 ἃ τια[{ετ οἳ 
1016 παοπιοηές ΤΟΥ, πΏϊιοΏοθτος {0ΥΠ1 οὗ 
ἴπθ πθύαρΠοτ Ὦθ αᾶορίαεᾶ, {π6 εἰλῖοα] 
Ῥοατίης οἱ Ῥησβίος 15. θα Ῥτοπιίπεπ{Ιγ 
{ογπατᾶ. Τπάεοεᾶ 85 αποϊεπῦ παύατα]1δίΒ 
πετοθ ποὺ αστεεᾶ βΏοπύ ἴπο τεβρεο το 
{αησῦῖοης οὗ {ο γοἹκ απἆ ἐπ πη]{6, {11ο 
αρρΠΗοαλῖοτ οὗ ἐπθ παείαρῄποτ τητιϑὺ Ώανθ 
Ῥεεπ ΙπΠποεποεᾶ Ργ{ΠΙςαποετίαπίγ. Τ19 
Ἰη]οτιοτΙϐγ οὗ ]οσίο βρρθατδ ἵπ 811 [89 
οοπαρατῖβοηΏΒ. 
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-Ἴοη το ἐμ σου] αγοππά, 16 τηϊσΏῦ Ίαγο Όδεη 5αρροβεά ὑπαὺ ἴπο βύυπαυ 

οὗ Ρ]γρῖος που]ά Ἠαγο πιαᾶο σγοαῦ Ῥγοσγθδ ἴῃ {πο Ἠαπάς οἱ Ζεπο” 

ἀϊδοῖριος. Ῥτῦ, Ῥατεαῖης 16 {ου {π6 πιοδῦ ρατῦ ψιυποαῦ απ Ἴοτο {οΥ ἐ]ιο 

οὐτιάΥ 1ὔ8ε]{ απά Ῥατβιίης 16 ἨΙΟΥΘΟΥΘΥ οΠΙΥ {ο 5αρρογῦ οθγίαϊπ {ογθσοηθ 

εἰῃῖοα] οοηο]αδίοπς, ἴΠογ Ιηδθαθεά {9η ἱπάερεπάθηῦ το5θατοῃθς απᾶ 

ἀἱβοογετεά πο Ἠϊάάεη ὑγαύμβ, Το Ἰοσῖο ευ αβθἰσηθᾶ ἃ 5011] Ίπθαπος 

Ίο Ῥ]ασο νο]. 16 οοοπρίθ5 ἴῃ ἴλμο Ίπιασος αἰγοιάγ πιοηθοποά απᾶ ἄερτο- 
οἰαήϊοη οἱ 

Τὺ γναΒ ποῦ 80 Ἰορίο. 

ρατί. 

ο]εατ]7 Ροϊπί5 6ο ὑμὶν οοποθρίίοη οἵ 165 ΠιποῦίοηΒ. 

πηπο] ἃ ΤηθαἨ5 οἱ αττῖνῖησ αὖ ὑγαῦῃ, α5 απ εχροεάἰθπῦ {ογ Ργοίοοῖτπς 

ὑταῦῃ αἰτοαάγ αὐίαίποᾶ {τοπ οκίετηα] αββαα]ί. Απ΄ 6ΧΙΥΘΙΙΘ ΤΘΡΥΘ- 

βεηίαῦϊνο οὗ ἴμο βο]οο] υγεπύ 50 {ὰγ α5 {ο 5αΥ ὑμαὺ «ΟΕ πας]εοίς οὗ 

Ῥ]]οδορ]ίσαΙ Ιπνεβύϊσαίοη 8οπ1θ Ρροτίαϊῖη ζο τι8, 5ΟΠ19 Ἠαγο πο το]αβίοη. 

ἕο 5, απᾶ 8οΠ1θ ΔΥΘ Ῥογοπά τιβ : εἰβῖσα] ᾳπθεύῖοηβ Ῥε]οπς {ο ὑπ6 βγδυ 

εἶαθς; ἀῑα]θοῦῖο ὑο ιο βεοοπᾶ, {ο Ἡεγ οοπἰτριύο ποὔμ]πσ ἔουατᾶς 

δε απιεπάπιρηῦ οὗ Ηΐ6; απά Ρ]Ώγεῖος το ἐμ ὑ]τά, {ο {Πεγ αγο Ῥογοπά 

{86 τεαοὮ οὗ Κποπ]εάσο απἆ αγο Ῥτοβί]εδα πηῖζμα]’. ΤῊΝ πας ὑπ 

σεπαῖπο βριπύ οὗ ὑμ6 βοποο]”, ὑποιρὴ οὔπει αἀπΠετεπῦς νΓεΓΘ ΠΙΟΥΘ 

σπατάεἆ 1Π ὑΠαῖγ βἰαὐοπιθηΐῦδ. ἘΗγρίσα] 5οἴεποθ 15 οοπγογσαπῦ ἵπ εαρεγῖ- 

πιεπέ; Ἰοσῖσα] 5οϊεηος ἴῃ ατωπιοπίαίίοπ. Ῥαὺ ιο Βὐοίο γας 1πιρᾶ- 

Πεπῦ α]κο οἱ ὑπ οπθ απἆ πο οὐμϑὺ ; {ο ἢ6 γχὰβ εβδεπίΙα]Ιγ ἃ ῬΡΗ1]ο- 

εορΏες οἱ ὑπέωέίοπις, 

Απά Ἠοτο αραῖη ἴμο Οτιοπία] βρίγιῦ πιαπ]{οβύεᾶ 1561. Το Ογοθε]ς Ῥπορ]ιθίο 

ΠΙΟΤαΙ15ὗ Ἴγαβ ἃ ΤΘΑΡΟΠΘΣ: Όμο Οπιεπία] {ον ἴπο τηοϑῦ ρατὸ, ν/μοείπεν ας 

Ἱπβρ]ίτεά ΟΥ̓ απ]πδρίτεᾶ, α Ῥτορμεῦ. Τποιση ἴλεγ πα]σ]ῦ οἰοῦμο ἐ]λεῖτ 

βΥςύεπας οἵ πιοταΠῦγ ἴῃ α ἀἰα]εσῦῖσα] σαν, ὑμ6 οι ὕεασμετς Ῥε]οπσεά 

εβδεηΙα]1γ ο μῖς ἸΙαὐΐες οἶαδ. Ίνεη ΟµΥγείρρας, πο στθαῦ ]οσίοῖαη 

διηαἃ οοηὐτογοιβια]ϊδύ οὗ ἴ]ιο βεοῦ, 15 τεροτίθᾶ ο ΊἸαγνθ ἰο]ά 118 πιαδίος 

Οδαπί]ες, ἠιαῦ «Ίο οπΙγ υαπἰεά ὑπ6 ἀοοῦτίπες, απᾶ σπου! Ἠϊπιβο]έ 

Ππά οαὖὺ {πο Ργοοίς”, ΤΗΙ5 βαγῖησ Ἠαβ Ῥδεη οοπάσιηπεςά ας Ρεἰταγίησ 

ἃ πγαΏῦ οἱ θαγηοβύησςς ἃ5 {ο {π6 ὑγαδ]ι ; Ῥυὺ 1 οαπ Πατᾶ]γ ὑπῖπκ ἐλαῦ 10 

οπσ]ῦ {ο Ὀ6 τεσατάαά ἴῃ ὑ}15 Πρ, ἘἹρραπῦ ἐροισ] 10 γγοι]ά αρρθας 

αὖ Πυϑὺ βἱσῃῦ, 16 τηαγ Ὑε]] ΟΧΡΥ 55. ὑπ6 ΙΠῦεηδο [10 } ἴῃ ΙπύαΙδοη, ΟΥ 

ν]αῦ 1 Πᾶν οα]]εά ἴπο ρυορμούϊο" βριγιῦ, πγ]ῖο ἀῑδησιϊδμες ὑῃθ 

1 Ατίσίοη ἵπ Ὠ]ορ. Τιαοτῦ. νΙ. τύο, 
Βίου. ΕΙογ. Ἰχχχ. 7. 366 Ζε]]ετ 1.ο. 
Ρ. 5ο. 

3 εΩπ]οπῖά Ἱεσοτίβ αα πιογος βία τα 
ΥΘΤΘΤΗΡ,᾽ βα75 Ῥοπεσα Ἠρ. Μου. Ἰχχχῖχ. 
866 {ο ππο]ο οὗ ἔμ Ργεοθάῖηρ αρῖ5{1θ 

8 Ὅϊορ. Τιαοτῦ. τῇ. 170 πολλάκις ἔλεγε 
μόνης τῆς τών δογμάτων διδασκαλίας χρή- 
ζειν τὰς δ᾽ ἀποδείξεις αὐτὸς εὑρήσειν. 

4 Οτδηΐ 1.ο. Ῥ. 253. 
ὅ Ῥοτ]μαρς [86 τι86 οἱ {μῖς ἔθυσα πθεᾶβ 

ΒΟΙΊΘ 8ρο]οςΥ; Ὀαὺ 1 οοπ]ά ποὺ Επᾶ 

185---2 
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Ῥατα]]α] {ο 
Οµτ]δίῖαιι- 
1ὺγ ἴῃ ἴμο 
ψοϑύνατα 
ῬΙΟΡΥΘΒΒοῖ 
Β{οἱοῖβτη. 

1ηΠπεηοθ 
οἱ ἄτεθοῬ 

απᾶ οἱ 
Ἡοιηθ. 

57 ΡΑῦΙ, ΑΝΡ ΒΕΒΝΕΟΔ. 

Αο]ιοο], 1άῑε ἐπ οἶμον Βὐοῖος, Οτγβῖρραβ Ἰαά πο Ῥο]ϊοξ ἵπ αΓΡΊΤΙΕΠ- 

ἰαΐίοη, Ῥαῦ γγο]οοπιθά ἴλμο Ἠϊσ]μεξυ ὑγαῦῃβ ας ἹπθπϊμνεΙγ αρρτεβεπάφά. 

Τιοσῖο Ίγας {ο εἶπα, ἃ5 ο ὕμθπι, οηΙγ ἴπο 6σσ-5ΏοΙ] νΥΒῖοἩ ρτοῦθοῦεά πο 

ρουπι οὗ {αὐτιτο 11{6, ὑπ {επορ στ 10 σααγᾶθά πο ἔλα] σατάεπ. «Α5 

α αδοία] πθαροπ οἳ ἀεΐεποῬ ασαϊηςῦ αβεαϊ]απίς απᾶά πούλίηπσ ΠΙΟΥΘ, 1ὔ 

πνας τοσαγάεᾶ ὮΥ {πΠ6 πιοδῦ ρετ[εοῦ πηαδῦετ οἵ ἴλο βοίθῃοθ 10} ο 

εομοο] Ρτοάιοθά. Τ]Πε ἀοοὐτίπες ἀῑά ποὺ ἀθιῖνο ὑμῖν να]ά1ίγ ἔγοπι 

]οσῖσα] τθαδοπίησ: ἴΠεγ Ίγετο αΏδο]αῦε απἆ 5ε]{-οοπίαϊηθἁ. Όποο »ἴαζεά, 

ιού πιαδῦ οοπιπιεπά (πετηδε]νες {ο πο ἱπηδύθ δου ῦγ, γιοη ποὺ 

οἰοπάθά Ὦγ ΙσποΡ]α ρτε]αάϊοος οὗ εάποαῦίοη ος ἀεσταάῖπς ἹαὈΙῖς οἵ 116, 

Βαὺ ἐποασ]ι πο σεγπη οὗ ϑὐοϊοίβιη πνας ἀθγῖνοά {ποπι ἴπο Ἠαςί, 105 

αγξἰοπιαίῖο ἀεγε]ορπιεηύ απᾶ 155 ῬγαούϊσαΙ 5Πο0θβ565 Ίνοτο αὐία]πεά Ὦγ 

ὑταπερ]απίαθίοη ΙΠίο ἃ Ὑθδύετη 5011. Τη {Π15 χερροού 105 «ϱ8166Υ, 45 10 

ἐτανε]]οᾷ υγοςνατᾶ, ρτγεξεπίς ἃ τουσ Ὀαὺ Ιηβύγαοῦϊνθ Ῥατα]]ε] ὑο ἴ]ο 

Ῥτοστεςς οὗ ὑπ6 Ολ]κύίαη ΟἨαχοἩ. ΤΠ {απάαπηεηία] 1ά6α5, ἀθτῖνεά 

ἔγοτα Οτιοηία] Ῥατεηίασε, σου τεάισθᾶ {ο α βυβύθμη απἆ Ῥ]αοεά οὔ απ 

πζε]]οοίαα] Ῥαδῖς Ὦγ πο ἸπβγαπιεηζαΠίγ οἵ «γεεῖς ἐποασ]πο, ἜΤ]μο 

βο]οο]ς οὗ Αἰποης πὰ οἳ Ταγδα5 ιά {ου ύοϊοῖδπι ἴ]ο βαπιθ ποτ]ς 

ν/Ώ]ο]ι ἵνας αοοοπιρ]ςηεά {οὐ ὑΠ6 ἀοοῦτιπες οἳ ὑπὸ (Ἴ9οβρο] ὮΥ ὁπ οοἩ- 

ὑτονοιςδία] Ἱντιθησς οὗ ἐπ6 (Τθεἷς {αὐλεις απ ἴῑια απἰ]ογίανο ἆθογεθβ 

οὗ ἴῃο (γεε]ς οοαποῖ]δ. «ὤεπο απά ΟΠυγεδῖρρας μα Ῥαπαίας ατθ ὑΠ6 

οουηπύθγρατί5 οἱ αη ΟΤΊρεῦ, αηπ ΑἰΠαπαδία5, οὗ ἃ Ῥαδ. Βαῦ, 116 ο 

βγςύεπιαθ]ο δχροβδΙΙοη5 οὗ πα Φύοῖο {εηεῦδ Ἱνεγο ἀῑτεοῦ]γ ΟΥ̓ 1πά1τεοῦΙγ 

ὑμ6 ῬΡτοάιοῦ5 οὗ Ἡο]]οπίο ἰλοισαῦ απά πγετθ πιαύαγεά οἳ (πνθε]ς 501], 

ἴῃθ 6οεπο οὗ 15 σγεαίε5ῦ Ῥτασῦϊοα] πιαπϊ{αεδίαίίοης Ίνας οἰδαονμοτθ. Τὺ 

πηιςδῦ Ῥο αοτγοά ὑμπαῦὺ ὑπ Ἡοπιαη τερτεδεηζασίγες οἱ ἴ]ιε 5ε]οο] πγογθ 

νοιγ Ιπαάσφιαΐθ οχροπεηῦ5 οὗ ὑπ6 Φύοῖο ΡΙΗΙ]ο5οΡρΏγ τεσαγάεά α5 ἃ 8Ρθ- 

ουἱαύϊνο γδύεπι: Ὀὰὺ ]αβῦ 85 Πατ ΟΠπιςαπαἰγ αἀορθεά {ποπ ΠΟΥ 

πθεῖς ἰδῦεν πο ογεεάς πνλ]οἩ 506 Ἠεγςε]ῇ Ίνας ΙποαραΡίθ οὗ {/απιης, 

απηᾶά Ῥα]0 ἐΠετεαροη απ εζΙᾷσς οὗ πιοτα] Ιπῄπθηςϱ απά 5οοῖα] ογσαπ]- 

Ζ4010Ώ {81 Ώιοτθ βὐαῦεΙγ απά επάατίης, 5ο 4150 ΒΘ παατα]ισδά ἴῃ 18 

Τατ Ἠοπιο Βὐοϊοῖδπι Ῥεσαπῃθ ἃ πιοθῖνθ Ῥούγαγ πω ἴμο ψου]ά, απἆ εκ- 

Ἠαριθεά ποβδο ῬτασίῖσαΙ ταρα]ῦς ο ΒΙΟΩ 105 τεποΥΏ 195 ολΙεβγ ἆπο. 

Τ115 οοπιρατῖδοη 15 Ἱηδὐαύεᾶ Ῥεύσγθεπ ππογειηεηίς Πατά]γ οοπιραταῦ]θ 

ἃ Ῥεΐζσετ. 1 πιθαπύ ο 6χρτθβΒ Ὦσ 1 ἍἈἰποῦ Ῥε]εῖ ἴῃ α ρογβοπα] ἄοᾶ, πα5 ποὺ 
{86 ολατασίετῖςῇ]ο οἳ οπαποἰα ης ΤΟΥ] α Ῥτορλεί ἴῃ ἴῃπο οτάἵπασγ 5εηςο, θα 
ὑταίῃς ας απ{Πογ]νθ να, Ἱπάερεπάςη{Ι  οπ]γ 85 Ῥείπρ ἐ]ο οχροπεπ{ οὗ Ἠ15 ούπΏ 
οὗ Ρ{οςθ556Β οὗ χΘ8ΡΟΠΙΗς. Π6 ΜΡἰοῖο, 1ΠΏΘΥ 6ΟΠΒΟΙΟΊΡΩΘΡΣ, ὙΉΪΟΙ πας Ἠῖ5 5- 
Ῥεῖηςρ 8 Ῥαπ{]μοϊςυ δα Ἠατίηςρ πο ἀ4ἱδ- Ῥτεπιθ απ{Ποτί{γ. 

μονο... μσ ντ 
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ἴῃ ὑμῖν οἸαταοίες ος ὑμὶν οΠθοῦς; απά 1Ὁ πΘΟΘΒΡΑΣΊΙΥ Αἴορς ε]ιοτῦ οὗ 

ἴλμο Ιποοτρογαῦίοη οἱ ἴμο Τεαζοη]ο παίῖοης. Ῥαῦ {86 ἀϊδαποίϊνο {εαζανθ 

οἵ ΟτιςΙαπ1ὐγ 85 ἃ Ὠϊνίηο τεγε]αίίοη απά οἱ ἐπ Οµατο] α5 ἃ Ὠϊνίηο 

Ἰηβύϊθαἤοη ἆοεδ ποῦ οχεπιρύ ἴλαπα {ποπ ἐ]ο οτάίπατγ Ίαπ οἳ Ῥτο- 

6Τ655: απ ἴπο οοπἰταςί5 Ῥεύνεεη ὑπ6 ἀοοῦτιπας οὗ ἴμο Ῥοτο] απᾶ ἴπο 

(.οβρε], ἴο πο] 1 ΕΠα]] Ἰανο ο οα]] αἰἰεπίῖοη Ἰαΐαεν, ατο τοπζετεά 

οη]γ λα παοτθ Ἱηδίγαοίῖνο ὮΥ οὐδετνίης {5 Ῥατα]]ε]ίσπα ἴῃ ἐ]ιαῖν οαὖ- 

ΔΙ «3Τε6Γ. 

Τὸ 15 0115 Ἰαΐοςῦ ο; ἙοπιαἨ Ῥοτῖοᾶ οὗ Βὐοίο ΡΗΙΙΟΒΟΡΙΙΥ σγ]]ο] Ίναβ ΑΗΗοπίῖοπ 

ομ]εβγ αἰὐὐτασίεά αὐίοπίίοη, ποῦ οηΙγ Ῥεσαιδο 1ὔ5 Ῥτασίίσα] ΙπβιιεποῬ ο... 

ὕμθῃ Ῥθδοαπιθ πιοςδῦ πηαπ]{αδέ, Ῥαῦ αἶδο Ώθοσιαςθ {1118 5ίασο οἱ 105. ἸήβέοτΥ Ρετοᾶ. 

8ἱοπθ 15 αἀεφπαία]γ αΠΠ]αβίταῦεά Ὦγ εχἰαπύ πγϊθῖησς οἱ ὑπ6 5ολοο]. Ομ 

πο ΟἨτὶκίαη ςαάςηῦ ἨΙογθογαχΥ 10 Ία5 ἃ ερεοῖα] οἰαῖπι; ἔου μΒ6 πνῖ]] 

ΊεατΏ αηΏ Ἰηβταοίινο Ίεβδοη ἴῃ {86 οοπβ]οῦς οὐ οοϊποίάθησερ οἵ Β4ο- 

1οἵδηι γι ιο ἀοοῦτίπος οὗ ἐ]ο (οβρεὶ απά ἴμο Ῥτοστεβς οἵ {ἶθ 

ΟπατοἩ. Απά οἱ {15 5ίασο ἴῃ 108 Ἠϊδίοτγ Ῥεηθσα 15 νυηζλοαῦ ἁοαρό 

{86 πποςδῦ εἰτηκίησ τερτερεηία/1νο, 

Ὀθπθοα Ὑας 5ὐγιο]ν ἃ οοπύθπιροτάτγ οἱ δῦ Ῥαπ]. Έοτη ΡτοραΡβ]γ Βεποσα 

νηζλΙη ἃ {9υ ΥεαΙ5 οὗ 680} οὔμας, ὑμ6 ΟΙπὶςάαη Αροςίο απἆ ἴλα 

Βὐοῖο ΙΙ]ο5ορΊιετ Ὀούμ ἀῑεά αὈοαῦ ὑπ 6απ1ο πιο απά Ὀοῦ] {ε]] νίο- 

πω οὗ πο Βαπιθ γταπῦς χασθ. στο, 10 σου Ίαγο βεαπιεά, πο 

Ρατα]]ε]ῖδτα τιαςῦ οπἆ. Όπο τηϊσμὲ Ιπάθοα Ιπάπ]σο ἴῃ απ Ιπέεγεςίίησ 

εροοι]αθίοη Ὑ]ιοῦπεν Ῥεηθοα, 11ο 5ο Ἰηϑηῦ οἶλμοι Αῆοίοδ, μδὰ ποὺ 

Ὀ]οπιϊθῖο Ῥ]οοά ἴῃ 115 γοαῖης. Τ]ο πν]ο]ο ἀῑδιτιοῦ {γοπι νο] Ἡθ οἈπηθ 

τας ἴλ]εἷ«]γ Ῥορι]αῦεά πι Ἑ]οηιοῖαη βεὐθ]εις αἶί]ιευ ἔροσα {ιο πιο- 

ἴμεγ ΘΟ ΤΥ ΟΥ {οπι Ἠεγ στεραῦ Α{Ίσαπ οοἰοηπγ. ΤἨθ παπιθ οὗ 118 

παίΙΥθ Ῥτονίπορ Βούϊοα, ὑπ παπιθ οὗ 15 παῦϊνο οἱ Οοτάαδα, ατθ 

Ῥούῦ] βαϊὰ {ο Ῥο Ἐ]λωπίοῖαηι. Έγεη Ἠϊ5 οὗΏ Παπηθ, ἴΠοισἩ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 

ἀθτίγεᾶ {οπι ιο ΤαῖἨ, πια Ῥετ]μαβρς Ίανο ἃ Ὀλεπαϊθίο οτἱσῖη ; {ου 1ὖ 

15 Ῥοτηθ Ὦγ ἃ ου οὗ Ἐα]εδῖπο θατ]γ ἴῃ ὑπ βεοοπᾶ οεπύανγ’. ΤΗϊ8 

Ἡούγαγετ ἶ5 μτουπ οτῦ ΠΙΘΤΕΙΥ α5 ἃ οοπ]θοβατθο. Οὐπετνγίδο ἐμ Βύοῖο οοπἑχαβἰθᾶ 

Ῥ]ή]οβορπετ {τοπ ὑπ 6 οχίτεπηο εσύ απἆ ὑπ ΟΙτὶδάαπ Αροξῦϊο ἔγοπα κκ, 

ἴμο οχίτεπιθ Ἐαδῦ οὗ ὑπ Ἔοπιαν ἆοπαΙπῖοηςδ ὑοῦ] 56οπα Υετγ τιη]]]κε]γ 

ἰο ργεδεπῦ ΠΥ {δαίπτθβ 1η ΟΟΙΩΤΠΙΟΠ. ΤΗ9 9πΠ9 ἃ Υθα]ίἩγ οουτίῖες απά 

Εἰαίεσπιαη 5οὐμ]οά ἵπ ο ππείτορο]ῖ5, πο οὐ]εγ ἃ Ῥοος απά Ἠοπε]εβ8 

1 ΠῊΘ ἨΑΠΙΘ Σεννεκᾶς οὐ Σεγεκᾶς  ποτᾶ 18 πςπα]]γ οοπποσἰθᾷ τ] ΄β6ηΏ6Σ.) 
οοσοττβ 1η {19 1βί οἳ {116 εατ]γ Ῥίπορς ὐΟυχίϊαβ ατίεε, Εἵψην. ὃ 428. 
οὗ ύ6Γήβ8]6Π1, ΕἸ 56}. 1. Ε.1ν.5. ΤῺΘ 
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Ο0οἶποῖ- 
ἆφποθβ οὗ 
ἰποιρ]Ώῦ 
«πα Ια1- 
618Ρ6. 

51 ΡΑὈΙ ΑΝΡ ΒΕΝΕΟΑ. 

Ῥτοαο]ιου γαπάθτίης Ίπ ἀῑφίαπὸ Ῥγουίποθβ, ὑπο Ἴνενο 5εραταἰθά πο 

1655 ὮΥ {ο πηαπῖ[ο]ά 1πῄασποθβ οἳ ἆαῖ]γ 118 ματ Ὦσ ὑπ οἴτοαπι- 

βίαποθς οἱ ἐλαῖν Ῥϊγό]ι απἆ δατΙγ εἀιοαίῖοηπ. Ὑεῦ ἴμο οοϊποίάεπσες οὗ 

ἐλοαρλύ ἀπ 9υοπ οὗ ]απσαασθ Ῥοῦνγεει ἔ]ο ὕνγο 81:8 δὺ Πτεῦ βίσῃηῦ 50 

εἰτί]ίης, ε]ιαῦ πιαπΥγ οτ]ίαις Ίανο Όθεη αὖ α 1955 ὕο αοοοαπύ {ον ΌΠοπη, 

οχοορῦ οὐ ὑπ6 παρροβίῖοη οὗ Ῥεγβδοπα] Ιπΐέεγοοασςα, 1 πού οἵ ἀῑγοοῦ 

Ῥ]ασίατίςπ). ΤῈ 1π{ογοποθ Ἱπάθοά αΡρθαΥ5 ΠηΠΕΟΘΕΣΑΤΥ: αὖ {Π6 {αοῦς 

ΔΥΘ. τοπιαγκαρ]ο εποασ] ἴο ομα]]επσο Ἱπνεβσαίοη, απά 1 ῬΓοροβθ 

ΠΟΥ͂ {ο οοπβῖἆεγ ὑπο τ Ῥεατίης, 

Τ]οασ] σαεποταὶ τεδεπιρ]αποςς οἱ 5οπθϊπιοπὸ απά {θασβίης τν] 

Ο6ΑΥΥΥ 1655 σοὶ, 5 οοπιρατεᾶ γη] ὑπ πιογθ βρθοῖα] οοϊποϊάφησθς οὗ 

Ίαησιασο πα ]αβίταθοπ, γεῦ ἴμο ἁαία σου] Ῥο Ἱποοπηρ]είο νηζμοαῦ 

α]ςίησ ἔἶιο {ΟΥΠ1ΕΥΓ 1Πῦο αοοοιηῦ”. ὙΠῸ το πη]σ]ιῦ Ἱπιασῖπθ ΟὈΥΒΘΙΥΘΒ 

1 ΠῚ 6 οοπποοίοη οὗ δὺ Ῥατ] απᾷ Ῥο- 
πθος μὲϑ Ῥθουν ἃ Ταγοπτ]ζθ Βα θ]θοὺ τ ἢ 
Έεπο]Ἠ πΤΙὔ6ΥΡ. ΤΏ ταοϑὺ ε]αθοταίθ οἳ 
χοοθηξ ποτ] 15 Α. Έ]εατγ5 δαΐϊπὶ Εαιῖ 
εἰ ϑέπδηιιο (Ῥατίβ 1853), ἵπ ΨΠῖοἩ ἴμο 
απζλον αὐζοπιρίς ὑο Βου ὑπαὺ Θεπεοᾶ 
πιαβ ὃ ἀῑβοῖριε οἳ δύ Ῥαπ]. Τί 15 1Πἱ6Υ- 
οβέῖηςρ απᾶ {α]] οἳ τηαἰετία]ς, Ραῦ οχίτα- 
νασαπί απᾶ ππβαβϊς[αοῦοῦγ. ΤΠ 81 ΏΙΟΥΘ 

οτι ήσα]15 Ο. ΑαΏογιι)ς Πιιᾶο Ογτέΐφιιε 
8107 165 γαββογίδ διιρροξός οπιέγεβέπεφιιε εί 
δαϊπέ Ῥαιῖ (Ρατῖς 1857), ππΙοἩ ΏΡΘΩΥ8 
Ἰηθοηᾶεᾶ 85 4η ΑΠΞΜΟΥ {ο ΒΊΟΥ. Απ- 
Ρουθ μον ὑπαῦ ΠΠΑΠΥ οἳ ἴο ρατα]]οΙΒ 
816 {α]]αοῖοας, απᾶ ὑπῶῦ πια οἴμετβ 
Ῥτοτσο ποϊµίης, 5ἴπορ Π6 Β4Π1Θ βοη/]- 
χηθηΐς οσσοΣ 11 Θ8Υ]16Υ πυϊΐουβ. Αὖ [ῃ6 
βα1Πθ {πιο Ίο {αϊ]5 {ο αοοοαπύ ἴον οὔ]ατ 
1ΠΟΥΘ βἰχ]]ίησ οοἴποιάθσησθς. Τὸ ταπδί Ὀθ 
αᾶᾶεᾶ αἱ5ο ἰ]ιαῦ Τε 15 5οτιθίπηθβ Τετ 
οατεῖαςς {η Ἠϊ5 ἰαζεπιθηίς. ἘῸΣ Ιπβίαηςθ 
(ρ. 186) Ὦο ἤχϑβ 8η 6ροοἩ Ὦγ οοαρ]ῖηπσ 
{οσείπεγ{]απαπηθβ οἱ Οε]δας δα σπα, 
{Ποιςῃ ΠΟΥ 81:6 βερβταἰθοᾶ ὮΥ πθατ]γ 
ἴππο οεηίιτ]ος. Ἐ]εατγ΄5 ορΙπΙοπ 158 οΟΠΙ- 
Ῥαΐεᾷ 8150 1π Ῥαττ”5 ατί]ο]θς Φόπιεσα πᾶ 
βαιωΐις, τεραρΗςπεᾶά ἴῃ Ὠγτοί Αὐ]λαπᾶ- 
ἴωπφεπι εἶο. Ὁ. 277 84. (εᾱ. Ζε]]ετ, 1876). 
Απιοηρ οἴλεγ τεοσηῦ ΈγθποἩ σου 5 ἴῃ 
ὙΠΟ. Βεπεοβ)5 οὐ]σαζίοης {οΟμτ]ςδία- 
15 αγθ τη δἰ δ] 66, πιαγ Ὀθ παπηθᾷ {ποξθ 
οὐ Ττορ]οπᾳ, Ώε 1 ἱπΠισποε ἄιι ΟΙιγίβ- 
ἔἰαπίςπιε 81. ἴ6 ἅγοίὲ οἵυιῖ 465 Πεοπιαίπς 
Ῥ. 76 (Ρατ 1843), απᾶ Ο, Βο]λπαϊᾶὃ 
Ἔθεαί ]ηϊεἑοτίφιιέδιιγ Ἰα5οσἰέίό οἰυΐῖο ἆαπιε 
ἐεπιοιιᾶε Πιοπιαΐτ αἱ δι δα ἰγαπιαΓογπιαξίοπι 

φατ 16 Ο]ιἱδιϊαπίδπιο (Ῥατῖ5 1853). Τ]1ο 
ορροβῖ{θ νίρπ 16 ἴακαοη Ὦγ Ο. Ματίμα 
1:65 Ιογαϊίδίεν βου 1 Ἐπιρίτο Ποπιαΐπι 
(259 ρα. Ῥατίς 1866). 1.6 δἰοἰσίεπιο ἃ 
1ἱοπις, Ὀγ Ῥ. Μοπίόο (Ῥατίβ, 1865), 15 8 
τοβᾶαδ]ο 11{{16 Ῥουο]ς, αὖ ἄοος ποὺ {πτοι 

ΔΏΥ {Τ6ς1 Ἠσ]ί οἩ {Π6 αῇρ]θοῦ. 8678 
αΓίεγ ἄοᾶ, ἃ Ῥορα]αχ απᾶ Ἰπβίγαςίϊιτο 
πιοτ]ς Ὦγ {πο Ἔν. Ἐ. Ἠ. Έατταν, 80- 
Ῥεατεᾷ αΡοπί {16 6α1Πθ ἔϊπιο 5 ΤῊΥ̓ Πτεί 
εἀϊαοι. 5.11] Ἰαΐἱετ ατο πο ἄἱβοπβδΙοηβ 
οἱ α. Ῥοϊββῖεν ζα Ποϊίσίοη, Ποπιαΐπιο τι. 
Ῥ. 52 5α. (Ἐατίβ, 1874) απᾶ Ἐ. Έταπ]θ 
δἰοίἰοϊκπιιδ αἰ. ΟΠγὶδίοπέιιπι (Ώτεβίατα, 

1976). ΤῊΘ οἰάςτ Π{εγαίιτο οὗ {πο 81- 
Ἰθοῦ “111 Ῥο {οππᾶ ἴῃ Ἐ]θαχγ 1. Ῥ. 2 84. 
Τη τοβάΙπς ἑμτοπσῃ Ῥθηθοα 1 Ώαγο Ώθσι 
αΏ]ο {ο αᾶᾶ εοπαθ αἰτ]]άησ οοἹποΙιᾶςποθβ 
{ο {Ποβο οο]]εοίεᾶ Ὦγ Έ]ειανγ δια οἴμοτς, 
Ὑ1116 αὖ {πο 6απ1θ {πιο Τ Ίατο το]οοίοᾶ 
8 γαςῦ ηππαβοτ α5 ἱηβδαβ]οϊεηῦ ογΙΗΠΞΟΙΥ. 

3 Νο αοοοαπῦ 156 Ἠσθγο {α]κοη οὗ 06Γ- 
ἰαΐη ἄἶτεοῦ τερτοᾶπιοβοπς οὗ ΟΠτίςΙα 
{εασμῖηρ πἩΙοὮ ΒΟΥῚΘ ΤΙ ΟΥΒ Ἠατο {οιπᾶ 
1η θηθσοα. ΤΏας5 ἴπο ἀοοίτίπο οἱ {θ 
Ἐτιπ1{γ 15 5αρροςεᾶ {ο "6 επππο]αἰεᾶ Ὦτ 

ἴποςο ποτᾶς Ια τ 15 {οτπιβ{οΥ πηϊγθτγςῖ 
Γπ16, βῖνϑ 1116 ειι θοῦ Ροίοπεα οπυπίιπι, 

ΒΙΥΘ ΙΠΟΟΥΡΟΣΕΙ186 γαΐίΐο ΠπρθηΙατα Ορ6« 

ΥΠ αχΦΙΐοΣσ, 5ἶνο ἀἄἰυίπιις ερἰγἰέις ρου 

οπιπῖα 1ηαΣίπΙ8, 80 ΠΗΙΠΙΤΠΒ, 64 πα11 1π- 
ἰθηί]οπο ἀἰΠαρδας, 5ἶτο ἑαΐτπα οὐ Ἱπτωπία- ς 

11156 οαπδαγατα 1Πΐ6Υ 5ο οοἩατοη{ίατα 
ΒοτίθΒ’ (αὦ Ηεῖυ. πιαίϊγ. 8). Ἐθατ (τ.. 
Ῥ.97), πο Πο]ᾶς ἐΠ18 νίθυν, εἰσπΙΠοαπ{1γ. 
οπἆβ Πῖβ αποίείϊοι γη ἀϊβαβας,᾽ οπιῖζ- 
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Ιδίοηίησ ο ἃ ΟἨπίβίαη ἀἶνίπο, επ τ τθαά ἵπ ἴ]μο ράβδον ος 

Ώθηθοα ὑμαῦ οἆ πιαάο πο πνοτ]ἀ Ῥεοααςο Ἠθ 15 σοοᾷ, απά ἴλαῦ ἄοοᾶποςβ 

έα5 {πο9 σοοᾷ ΏθγοΓ στιἆσεδ αηγ{μ]ησ σοοᾶ, η ὈΠετείοτθ πιαάθ 6ΥΕΥΥ- ο 

{Πϊησ ἴ]α Ῥαςῦ Ῥοββῖρ]θ’. Ὑεῦ 1 νο ατα ὑεπιρθεά {ο ταν ὦ Ἰαδίγ 

1Ἰη{εγεηοθ {Γοπι {15 Ῥατα]]ε], νθ ατο οἩεσ]κεᾶ Ὦγ τεπιοπιροτίησ ἐ]αῦ 10 15 

α ααοἰαὔῖοη {:οπι Ῥ]αῦο. Ασαϊη Ῥεποεσα ΥηαΙΠύαΙη5 Όλα ῦ “1 πνοτβΙρρίης Ἠο]αίίοη 

ἐπ σοᾷ, ἐ]ο ἢγϑὺ ὑμίηρ 15 ὑο Ῥε]ενο η ἔῑιο ος, απἆ λαῦ «Ἠο νο "Ἄρα " 

Ία8 οορίεᾷ ἔμαπι μδ5 γουβμιρροα ἔλεπι αθαιιαῦε]γ”Ὀ. απά οἨ {}18 ἀῑιῦγ 

οὗ Ἱπηζαδίησ ὑῃ8 σοᾷς ο Ἰπβὶκῦ {γοφιεηπ{]σ απά οπιρλαζίοα]]γ”. Ῥαῦ 

Ἠετο ἴοο [15 βεπἰϊπιοηὺ 15 6ΟΠΊΠΙΟΏ Το Ἐ]αΐο απά 1ΠΑΠΥ οὔπεν οἱ ἴθ 

ο]άει ῥΙΙ]οβδοβρ]ιεις. 1ο τη, 18 βα78 ἱδαν]εγο, 415 σοοᾷ νγιὐπουῦ 

οα΄. «Ῥεύνπεεη σοοᾷ Ίπεη απ ἴ]ο σοᾷ5 ἴπετο οχῖςὺ ἃ ΠἹεπάδμϊρ---- 

8, {τιεπάξΗΙρ ἀο 1 580 7 παγ, ταῦ]ος ὃ το]αῦιοηςΙΙρ απά ἃ τεδεπηΡ]απος 

απᾶά υδίηρ 5011] εὔτοησει ]αΏσαασο Ίο βρθαίς5 οἳ πἹοη α5 ἴ]ο ΟΠ άσθη οὗ 

σοἆδ, Βαυὺ Βούθ ασαϊη ἢθ 15 ὑγθδάϊησ 1Π 6 {οοῦδῦερς οἵ ο οἰάεσ 

ϑύοϊο ἔθασ]ενς, απά Η15 ὙΘΥῪ Ιαησιιασο 15 δῃ ]οιραίθα 1π ἐμ πγοτάς αποὐεά 

Ὦγ δῦ Ῥδὰ] {τοπ Οἰθαπίμος οὐ Ασυαύυβ, ΄ ο ἴοο Ηἱ5 οββρτεῖης τοῦ. 

Ἔτοπι ὑπ τεοοσηϊΙθίοη οἵ (0ο {αὐ]ατ]γ τε]αθίοη {ο 1π8Π 1π]- Ἐαέ]λοτ]τ 

Ῥουίαπῦ οοΏβθ(π6πΠοθ Που. ΤΠ αἰπιοδύ ᾿Αροβίο]ίο ]άπσαασθ Ῥθπθσα ο. 
ἀεξοτῖρες ὑπ6 ὑτία]ς απ εαΠετῖησς οἵ σοοᾷ 16η αξ μα ολαςδδεπιοηῖς ἀοά. 

οὗ α χίβθ απἆ Ῥεπεβοεπύ ρατοηῦ: “ἀοα Ία5 ἃ {αἴπετ]γ παπά ὑονγαυ 

σοοἆ Ίπεη απά Ίουος παπι βὐουῦΙσ; απἀ, δα Ἠο, Τιοῦ ὕλαπι Το 

Ἠαγαβδεά 1} {οἱ15, ση ραΙΏΣ, νι Ώ Ίο5βες, Ὅ]αῦ Πογ ΤΥ σαΐλμον 

γαρ αἰτοποῦμ”, «Τ]μοδο ὑλετείοτο ν]οπι σοά αΏρτονοδ, Ὢποπι Ἠ6ϱ 

ἐϊὴρ [8 οἼατβο «βἶγο {αΐππῃ, εἴο. Τητ5 
Ασ8ΙΏ ΒΟΠ1Θ ΥΥΙΙΘΥΡ Ίατο Του Πα η 811π- 
ΒΙΟΏ {ο ἐπ ΟἨτίβίαη βαοτατιεη{ς 1Π 
Βεηοθοβ)ς Ίαηρααδο, “Δα Ώου ΒΒΟΤΑΊΊΕΗ- 
{απῃ αἀαο βαπητς [ογτοτποτία]ία, ἄε Κι. 
2εαῖ. 15 (οοπαρ. Ηγρ. Μου. Ἰχγ). ὅδ 
οτ1Μ1ΟἴΒΙΩΒ 816 ΠΙΘΥΘ ΡΙα75 οἩ ποχᾶς αΠά 
4ο ποῦ θυθῃ ἆθβεττο οὐϑα!ῦ Γοτ {πσεπ1{γ. 
Οἱ {86 οἴλοι Ἰαπά Βεπθσι ἀοθϑυηθη οι 
186 ἀοοίγϊπθ οὗ ραβτάίαπ αηΏσο]ς ΟΥ ἆθ- 
ΊΠΟΏΞ; «Βεροπθ ἴῃ Ῥγαβοπί{ία, απ απ]- 
Ῥαρβάαπα Ῥ]ασσηί, απ]σπίααθ ΠΟ ΤΩ 
Ῥάαροσαπα ἀατί ἄθαπι, ΚΡ. ΜοΥ. ΕΣ; 

Ῥαΐ, αξ ΑαροτἩ ΒΗΟΙΥΒ (Ρ. 284: 54.), {815 
τίαβ ο θποῦ ΟΟΠΙΙΠΟἨ {0 ΙΙΔΏΥ ΘΕΥΙΙΘΥ 
ΡΗΙΊΟΞΟΡΗΘΤΑΒ; απά ἴῃ {Π6 ὙΘΙῪ ρ85βασθ 
αποὐοα βεποσα Ἠ1πιδε]{ βάς, “Τα {β1ηΕΠ. 
Ώου βεροπα85 Υο]ο, τοῦ πιεπηϊηθτῖβ ΤΩΒΙΟΥΘΒ 
ὨΟΞ{ΥΟΡ, απ οχθᾷιάεταπ{, ϑὐοϊοοβ {π15ρθ, 

βιησα]β οπίπι οὗ ἀθμίαπα οὗ {πποηθπα 
ἀθᾶεταπό. 966 Ζ6]]εγ Ρ. 207 Βᾳ. 

1 ΤΕ». Μοντ. Ἰχυ. το. 
2 Ερ. Μογ. Χογ. Ρο. 
ὃ ἆε Τί. Ὀεαὶ. 15 “Ἡδθοοιῦ 1]]αά 

ἴῃ ΑΠΙΙΙΟ γοαίας Ῥτοοθρίαπα: ἄἆθιπα 56- 
ᾳπθχθ’; ο Βεπε. ἵν. 25 'Ἑτοροβίίαπα 
ορῦ πορῖς βεοαπᾶά τη ΤΘΥΙΠΑ ἨπΜΙΤΗΤΗ γί- 
Υοχθ οὖ ἀθεοταπι οχοπΙρ]απ 5ο τ᾽; ἐδ. 
1. 1 «Ἠο8 βοαπαΊπαχ ἆπσοο απαπίπτα 
Ἠπππαπα ᾿τ 60 1}11085 ραὐ1 αγ”; Ερ. Μογ. 

οκσίν. 23 “ΑΠΙΠΙ5 θη θη δι 8ο ρατας, 
εοητ]αζοχ αοὶ.᾽ 

4 Ἐρ. Μον. ΧΙ; οοπΙΡ. ΙσχΠ]. 
ὅ 4εβγνου. 1; οοπαρ. Ναΐ. θ1ά8ί. Ῥτο]., 

εἴο. 
6 ἄε Ῥγου. τ, ἆᾳ Ῥεπε[. Π. 20. 
7 Αοἰβ χτῃ. 28. 
ϐ 46 ἤχου. 2. 
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Τ19 Ἱῃ- 
ἀπ την 
ΒΡ σὺ οἳ 
οᾶ. 

ὉὈπιτογεα] 
ἀοπαΙπΙοη 

οἵ 51}, 

51 ΡΑὈΙ, ΑΝΡ ΡΕΒΝΕΟΔ. 

Ἴοσος, ἴλεπι Ἡο Ἱατάσης, Ἠο οἩαςίῖςες, Ἡ ο ἀῑδαιρ]ίπος'. Ἠεποο {Π6 

6ρυγοθῦ 11565 οὗ αἀγειςιυγ) ἐπα ἴῃ Ἠϊπι απ εἰοαπεπύ εχροποηῦ. “Νο- 

ἠήπο, Ἡθ 5αὖ5, αποὔῖπο 5 ἔρθη Τεπιείτῖας, 656615 Ὅο Τὴ ΤΙΟΓΘ 

αΠἩαΡΡΥ ματ ὑπ πιαη ΠΟΤ. πο αἄ νοτβῖῦγ ηα5 θυ Ῥεία]]ον” «Τμο 

116 {1699 {γοπι 6816 απά {ο απγ Ὀπποίησς οἵ {οτύπηο 15 ἃ ἀθεαά 5οα”. 

ΏΈοησο ἴοο 1 {ο]]ονς ἐ]λαῦ τοβσηαῦΙοη πες αἀγοταιυγ Ῥεοοπαθς ἃ 

Ρ]αΐπ ἁἀπίγ. «16 15 Ῥοεῦ ο οπάατθ γ]αῦ γοα οαπποῦ πηεπά, πὰ 

πλοιῦ πηπγπηατΊησ {ο αὐθεπᾶ προπ Οοά, Ὁσ π]οδο οτάετῖηρ αἱ] 

ὑμίηρθ «9ΟΠ1Θ ἴο ρα5. Ηθ 15 α Ῥαὰ 5ο]άϊογ νο {ο]]1ου/β 815 οαρίαῖη 

οοπιρ]α1ηϊης”. 

501 πιοτο εἰτκϊησ]γ ΟἨτίςῖαη 15 Ἠϊ5 Ιαπστασθ, πνηθη ΒΘ βΡρεα]ςς 

οἳ ἀοά, πο «15 ηθαΥ τι8, 15 ὙΠῸ τς, 15 νημῖη, οἳ “8 ΠΟΙΥ βριυῦ 

χαδιάῖησ ἴῃ τας, ἴμθ σιαχάῖαη απά ΟΏβ6τνογ οἳ οι σουά απά 601] 

ἀθεᾶς»᾽ “ΒΥ νυ]αῦ οἴπει παπηθ, Ἠθ α5Ι5, ΄οαΏ πο 0811 δὴ αρτϊρ]ιῦ 

δα σοοᾷ απά σγεαῦ παπά εχοερῦ (8) σοᾷ Ιοάσίπς ἴῃ ἃ Ἠπππαη Ῥοάγ- 1) 

ΤῊΘ ερατ]ς οὗ α Ἰθαγεπ]Υ Παπιθ Ίας α]ϊσλίεά ου ὑπ Ἰεαγῦς οὗ παθη΄. 

ΤΈπαγ 816 αξεοοϊαθες ΥΙ{Η, ἆΓθ ΤΙΘΠΙΡΕΙΑ οἵ (οά. Τὴ τηϊῖπἁ ο8Π1θ 

{τοπι ἀοἆ απᾶ γεατης ὑοψατᾶς 6ος”, 

Έτοπα ὑΠπ15 ἀοοῦτίπο οἱ {πο αρίά]ησ ῬγεδεηοῬ οὗ ἃ ἀῑνίπο ρῖτῖό 

69ο Ἴνο υγ] 1ηΘΏ, 48 

1 Οοα βαν; γοιι; 5ο δρεαῖς ψιῦ (ο, α5 1 ποη Ἠθαχά τοι". «Ἠμαῦ 

Ῥτοβῦς 16, 1 αηγ πιαὐζετ 15 Καρῦ 5οοτοῦ {τοπ τηθη ἢ πούμῖησ 15 πα θη 

{γοπι αοα εν τὸ 

Βαῦ 6γοη ΠΙΟΤΘ τοπιαχ]καθ]θ ῬεΓμαββ, λατ ὑμ15 ἀετοιίποαςς οἱ ἔοῃθ 

ἴῃ ΒΟ ὑπ6 ἁπίῖος οὗ τὰ {ο οὐ ατῖδίηπσ οιιῦ ο{ 15 Πα] τε]αίῖοτ 

ατο βοὺ {οτίἩ, 15. πο επετογ οἱ Βεπθοῦ5 Ιαησιασε, μπει Το Ῥραϊπῦς 

{86 Ργαοῦϊσα] 1η{ετοηοσες αΓθ ποὺ 1655 πεϊσηίγ. 

«Τ]ο σοᾷβ ατθ π]ίπεςεες οἱ ϑυθυυ μην 

ἴμο Ιπύετηα] βὐτασσ]ο οὗ πο ἨαπιαἨ 50] απᾶ Ρρτεβοτῖρες Πε ἀῑςοῖ- 

Ρ]ίπθ πθεᾶεά {ου 108 τοίεα5θ. 19 508] 15 Ῥουπά 1π α Ρτῖςοη-Ἡοιβθ, 18 

πγεἰσηεά ἄοπα Ὦ}Υ ἃ Ἠεανγ Ῥατάεη””,. Τι 6 15. ἃ οοηὐίηηα] νγατ[ατο"-. 

186 ποτᾶς “ΟΩπαῖβ ἆεας, ἱπορτίαπι θϱί; 
Παρα εις’ (Υ11ᾳ. π. τῇ. 252), μὰ 

1. πε Ῥγου. 41 οοπ1Ρ. 10. ὃ 1. 
3 ἄε Ῥτου. 3. 

Ἡ ο’... ο... τυ δ πιὰ απο τὰ ΝΣ 

5 ἘΡ. Μον. Ιστ. ΤῊ15 ασαίη 15 α 58 .- 
Ἰησ οὗ Ώεπιείτ]πβ. 

4 Ερ. Μον. ον; 6ΟΠ1Ρ. Ὁ. Ἰχχνυΐ. 
δ Κη. Μον. χα; οοπαΡ. ἐδ. αχ. 
6 Εγρ. Μογ. χχχὶ. Τπο παπῖ οὗ {86 

ἀοβπῖέο ατ/]ο]ο ἴῃ Τιαζϊπ Ίοατος ὑπ οσαού 
χηθθηῖηρ αποθτζαϊῖη; Ῥα{ {μ]ς απορθγ{αῖτι- 
ἐγ 18 βυυϊθα {ο [86 γασπεποςς οὗ Βἰοίο 
{ηεο]ορβγ. Τη Ε}. Μον. χιὶ Ώεποσα αποῦεΒ 

αΏρ]165 {πετα {ο {15 Ιπππατᾶ ΠΙΟΠΙ{ΟΣ, 
7 ἆε Οτο 5. 

8 Ἡγ. Μον. κοῖ. 
» Ἡγρ. Μογ. χ. 
10 τῳ. Μογ. σαχ]; οοπαρ. ζγασπι. 14 

(η Τιαοίαη{, νἱ. 24). 
11 ἘΡ. Μογ. ο. 
13 4ἆ Ηεῖυ. πιαῖν. 11, Ἡρ. ἨΜογ.1χτ, ο. 
13 566 Ὀε]οῦ, Ρ. 287, ποῖθ 9. 
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Ἔτοπα ἴ]λο ΌὕΘιτοι οὗ Όλμῖδ βἰτασσ]θ ποηθ 65οβρο πηδοαί]αα. ΤῈΘ 

«Ἀροβύο!ο ἀοοίτῖπο ὑπαὶ 411 πᾶν 5Ιηπεά Ἰα5 απ αρρατθηῦ οοαηίογρατῦ 

ἴῃ ὑμ6 ἐθασλῖησ οὗ Ὀθηθοα; “6 5181} θυϑὺ Ῥο οῬ]ισεά ο Ρτοποαποθ 

{1 βαΠ1θ6 5εηίεηοθ ἹἹροη. 91βε]νθς, ὑπαῦ πο αγθ 6011, ὑπαῦ νο Ἠανο 

Ῥορυ ον1], διὰ (1 ψ}] αάά 10 απ ]]ησ]τ) λμαῦ πο 5881] Ῥο ονΙ]!'., 

Ἠνοτγ ν]οο οχΙ5δῦ5 ἴῃ 6Υ6ΤΥ ΤπαΠ, ἴλοιιση ΘΥΘΙῪ γίορ 15 ποῦ Ρτοπηί- 

ποπῦ ἴῃ θασλ”. “Τῇ νο ποι]ἀ Ῥο αρτὶσΏῦ ]αάσες οἱ 411 {]ῖπσς, 1οὐ 

158 Εγεδύ Ῥογειαάθ οἱ15ε]νες οἵ ὑμῖ5, ἰλμαί ποὺ οπθ οὗ τι9 15 σι ποιῦ 

ἔλα]. Ίο αρο 

Ώα5 Ῥδεηυη {γεο {γοηι {11 04.) 

811, απά ἐῖς Ὦσ ἃ πιοςῦ τ1σμίθοις5 ογάίπαπος». 

νο ο.Ώ αοφιιῖό Ἠ1παβε]{; απᾶ αΠΥ 1παΠ. οα]]ϊπο ἸἨπιβα]{ Ιπποσεηῦ Ίας 

τεσαγᾶ {ο πο νήύπεβε, ποὺ ἴο 5 ΟΠ οοηβοίεηορΣ,) 

ΘΥΘΥΥ͂ Ίος; 11ο εκο]αῖπας;) 6 β]ιουγ5 5 ΟἿΤ ποίμΙησηθςς, απἆ τοπη]πάς 8 

ὮΥ βοπιθ πθῖγ ὕοκεη, ΘΠ νο {ογσεῦ ον {τα1(γ1. Της Ώθηοσα, ἴῃ Οῇ]οο οὗ 

6ΟΠΙΠΙΟΏ ΓΙ πο Βύοῖο 56οΏοο] 66ηΠΘΙαΙΙΥ, Ίαγ5 στθαῦ βίγεβ οη 086 Ὃ ο... 

οὔθ οἱ ὕμο οοπηβοίεπος, α5 ΄πια]αης οοπγατάς οί τ 81]. “Τὺ τερτοας]ιος 

ἔΠεπι,) Ἡο 5805, ΄απᾶ 5Ἡονβ επι {ο {πεπηρε]νας". «Τ]μο Ενδῦ απᾶ 

στοαίεςὲ ριπ]ςἨπιεπῦ οἱ βΙππογβ 15 ὑπ6 βιοῦ οὗ Ἠανίπο αἰπηας”, “ΤῊΘ 

“1 ὑπίη]ς ἐ}15,᾽ ο αἆάρ, 

“ΠῊ 656 αγθ ν]οςξ οἱ πιαπ]κ1πᾶά απ ποῦ οἱ ὑπ6 {ῑπιος, 

ἑΟαρίία] ραπϊδμτιεπῦ 18 αρροϊηϊοἁ {ου 

“ΝΟ οπθ Μ1Π Ὦο {οαπά 

«Ἐνειν ἆατ, 

Ῥερϊηπῖης οὗ βα{οῦγ 19 ὑπ6 Ἐπονγ]εάσο οὗ 51η.) 

“δι αἀπ]ίταρ]ε βαγίησ οὗ Ἡρίοατας”",) 

Ἠεηςσο αἶδο {ο]]οπνς ὑμ6 ἀαῦγ οἵ αἰτῖοῦ 5ε]{οχαπι]πα{ίοη. 

85 ἴλοι οαη5ῦ, 4οοιδθ ἴἨγβο]ῇ, ὑγῪ {11γ5ε]{: ἀἴδοπατσο {Π6 οῇ]σθ, βτβῦ οὗ το ὁ 

ὃι Ῥτοβεσυίος, ιαπ οἵ ἃ ]αάσα, Ἰα5ῦ1γ οἱ απ ΙΠῇεγορββοσ"’. Αοοοτάἴπο]γ ζθββίοῃ. 

πο τε]αζες δὖ βουὴ Ἰεησί] Ίου, οἩ 11ης ἆον/π {ο τεδῦ 6ΥετΥγ π]σ]ιζ, Ίιθ 

{ο11ού/5 {πο εχαπηρ]ο οὗ ϑδχύϊιβ απά τογῖοπης Π5 βΠογίοοπήπσς ἀἁπτίης 

ἴπο ἆαν : «η Πεη ἴμο Πσ]Ηύ 15 ταπιοναᾶ οαῦ οὗ βισηῦ, απἆ πιγ πν]{ο, νγ]ιο 

18 Ὦγ ὑ815 πιο δύγαγθ οἳ πιγ Ῥυδούϊοθ, 15 ΠΟῪ 5116 πὐ, 1 Ῥαβς ὑπ6 νγ]ιο]θ 

“Α5 {ατ βοϊξοχα- 

1 (6 Βεπε[, 1. το. 
3 ἄε Ῥεπε]. ἵν. 27. 
8 ἄε Ίνα Ἡ. 48; οΟΠΙΡ. αἆ Ροϊηῦ. τι, 

Ἐρ. Ἠογ. κΕΠ.. 
4 Εγ. Ἠογ. κοτ, 
δ᾽ Ομ. Ναϊ, Π. 5ο. 
6 ἆο Ίγα 1. 14. 
7 Ἐ»ὔ. Μον. οἱ. 
8 ΠΡ. ΜΟΥ͂. ΧΟΥΪΪ. 15. 
9 0. 14. 
10 Ἐρ. ΜῶοΥ. κατι. 9 “Τηϊ τα οϑὺ 

εα]π{ῖς πο, Ῥθοσα. ἘῸΣ ο0ἨΏΤθ- 
ηἶθηορῬ 1 Ίαγο ἰταπβ]α[εᾶ Ρρεεσαξιπι ΠΘΥΘ 

85 οἸδοπ]στο Ὦσ αι’; Ὀπὺ 15 “11 ὍΘ 
οτἰάαη{ αὖ οποθ {λπαῦ ἴπ ἃ βαγίησ οἱ Ερὶ- 
οπτας, πΊοβθ ροᾷβ πετο Ιπά1ἤρτοπί {ο 
{86 ἀοϊηρβ οξ τας, {1ο αββοοΙα{ΙοΏ8 6ΟΠ- 
πηθοίθεᾶ τ 19 ποτὰ πωἉδὺ Ὀο τουγ ἀἳ[- 
ξογθηΐ, 69 {6 ΤΘΠΙΛΥΙ5 Ῥε]ονν, Ρ. 296. 
Έ]αιτγ (1. Ῥ. 111) 16 εἸοαποπί οἱ {18 
οοἴποιάςπσθ, Ῥαΐ οπα1{5 {ο ταθη/{1οη {ια 
10 ΟΟΟΊΤΒ 1Π ἃ βαγίπρ οὗ Ἐρίουταβ. ΗΒ 
αγραπηεηῦ ογππηΏ]ες Ιπίο ἀπβδῦ Ῥο[οτθ 
ος οσο5, π]οαη {86 Πρ οὗ {15 ἑδοῦ 18 
ϑαταϊ ρᾷ, 

11 ἡ, το. 
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Ὀπίϊοβ 
{οπατᾶβ 
ΟἱΠθΙΒ. 

οι ὉΤΡῸ ; Παγ, ὑΠΘΥ͂ ΔΓΘ ΤΠΕΗ. 

51 ΡΑΌΪΙ, ΑΝΡ ΒΕΝΕΟΑ. 

Οὗ πΙιΥ ἆαγ απάει εχαπιϊπαΘΙοἩ, απᾶ 1 Υ̓ΘΥΙΘΥ ΤΥ ἀθθάδ απά πγοχᾷβ. 

1 Ἠιάς ποϊβίησ {ποπι πΙΥΒΕΙ, 1 ρᾶ55 ογεΓ ποῦμῖης’. Βἰπιή]ατ]ν 19. 

ἀεεοτῖθες ὑπ6 σοοᾷ Τα ἃ8 οΠ6 Πο «Ἠαβ ορεπεά οι ῦ Ἠ15 οοπβοῖεποθ {ο 

{πο σοᾷς, δια αἱνναγς 1ϊγες ας 1 ἴῃ ραρ]ς, {εατῖης ἨΙπηδεΙ ποτ ἴΠαπ 

οὔμεις”, Τη ἴ]θ βαπιθ βρϊπΙὺ ἴοο ῃ6 επ]ατσεςδ οη πο αἀγαπίασο οὗ 

Ἠανίης α Τ 108] Πηοεπά, “ὦ τοαάγ Ἠεατῦ 1Ππίο πγλπ]οῖ τοι 6Υ6υγ 5οογεῦ 

οι Ὦ6 »α{εΙἰγ ἀεροβιδεᾶ, πν]οδε ῬτϊνΙῦγ γοα πεεᾶ {εαν 1655 ὑπαη τοιγ 

οὐ ἢ; απᾶ πτσες ασαίπ απἆ ασαϊη ἴμο ἀπίγ οἱ ταραϊαύϊοη απᾶ 561 

οΟΏΥΘΥΡ6΄, αποὔῖησ Ομ ὑλμῖς μοδᾶ 16 αγῖπο οἱ Ἐρίοιτας, ΄Τπεη τοίῖτο 

νηθμῖΏ ὉΠ γ561} πιοςῦ, θη ἔλοια τὺ {οτοεᾶ ἴο Ῥο ἵπ ἃ οστονα ”.) 

Ίου, θη Ίνα ραςς {γοπι ἴμο ἁπῦγ οὗ Ιπάϊνιά πα] 5ο1/-ἀϊβοῖρ]πο ὕο 

ἴμο φοοῖα] τε]αίῖοπς οἱ π]αη, ἄοες ὑπ Βίοιο ΤΠΙΙΟΡΟΡΗΥ, α5 τορτοβοπῦοἆ 

Ὦγ Ῥοηεσα, Ἠο]ά α 1655 ἰοῦ ἴοπθ. ἜἨο αοἰκπου]εᾶσες ἴῃ α]ηιοςί Φοι1)- 

ὑπται Ἱαησαασο ὑπ6 οῬ]σαθίοη οἱ Ὀγθακίησ Ὀτουᾶ πΙζἩ ο Ἠαπστγ", 

«Ύοα πιπεῦ το {ου αποΐῃετ, Ἡθ πτ]ίες, “1 γοα ποι]ά Ἠτο {ου γοιί- 

5ε]{1.. «ΕῸΣ πγ]ιαῦ ραγροξθ ἆο 1 σοῦ πιγβε]ξα {16 πα 1᾽ Ίο εχο]αῖπὶβ 

ναῦἩ 411 ἴλο εχταγασαποο οὗ Βίοῖο 5ε]-τεπιποϊαίίοη, Τμαῦ 1 πια 

Ἠαγο 9Ἠ6 {οΥ πΙΠοΠι 1 ο.π ἀ16, οπθ Ποῖα Τ οαΏ {ο]]οπγ 1Π{ο οχῖ]6, 91Π6 

ποπ 1 οαπ 58161α {γοπι ἀεαῦἩ δὖ λα οοδὺ οὗ πα οὐ 116 41 νΙ]] 

50 νε, Π6 5805 εἰδεππετε, “885 16 1 Έπου ὑμαῦ Τ γας Ῥοτη {ος οὔΠείβ, 

απᾶ 11] οἶνε ἐ]παη]κα {ο παύατθ οἩ {15 εοογθ). 

ἸΜοτεογύεσ μεσο ἁἆπίῖες οὗ ΠαπιαπΙίγ αχίεπἆ ο 81] οἶαξξδος απά 

ΤΟΏΙΑ ἴῃ ἴμο βοοῖα] βοα1θ. μα Βἶανο Ίιας οἸαῖπιβ 6απα]Ιγ να πα 

ΓΓΘΕΠΙΑἨ, ἴ]μο Όαβε-ρογΏ εα τα] σης ο πορίθ, «ΤΠεγ ατθ βἶαγες, 

ΤΠοΥ αγθ βἶανεςδ; Ώαγ, Π6Υγ ατθ οΟπη- 

χαάθ65. ΤΉΘΥ 816 βΊανες; Ώαγ, ἴ]αογ ατο Ἠπππρ]ο Παπά», ΤΉΘΥ ατθ 

βΊαγεβ; ΠΥ, ΤΠθγύ ἃγ6 {ε]]1οἹγ-Ἴανες, 1 τοι τεβεοῦ ἐ]ιαῦ {ογίαπο πὸ 

ἴμθ. Β8Π16 οπου οΥ6Γ Ῥοῦμ. “Τιοὺ 6οπιθ οἱ ἔ]αεπι, Ἡᾳ αάς, «ἀῑπο 

νηὑΏ οι, Ώθοβαβθ 9]1θ6Υ αΤθ πποςῦμγ; οὔμαετς, ὑμπαὺ ἴμογ πιαγ Ῥεοσπιθ 

έἨο 15 ἃ εἶανο, γοὰ 880. Ὑεῦ Ῥρεγο]απορ Ἡο ἵς {6θ ἴῃ 

1] {115 Ἠατπα Ἠϊπι { ΞΟ πηθ ΤῸ 15 ποῦ. 

σου ῃγ. 

αρὶτ]ό. Ἠδ 15 ἃ 5]8γυ6. 

1 ἆε Ίγα 111. 96. 
3 ο Ῥεπε[. τι. τ. 
8. (ὁ Τγαπα. Απῖπι 7. Όοπιρ. Εῥ. 

14ο. χὶ. 
4 γρ. ον. νυἱ «Ἠοεεᾶφ ἵπ {αΐρεαπι 

απαπίπτη ῬοΐθΒ,) ἄε Οἴϊο 28 (1) ' Ἐτοᾶς- 
Υἱῦ ΤΒΥΠΘΏ Ῥ6Υ 56 1ΡΕΊΠΙ ΒθοΘᾷ6ΤθΘ; 1η6- 
ἸΊΟΥΘΒ ετίπα1ς βἱηρι]1): ϱΟΙΙΡ. αὦ Ματο. 
23. 

δ Εγρ. Μον. κχγ. 
6 Ἡγρ. ΜΟΥ. χουν ΄Οπτα ορπτὶεπίθ ϱ8- 

ἩΘΠ ΑΠΠΙ ἀῑγιάαῦ’: οοπιῥ. 15. 1011], 7 
(ὧπ]ᾳ.) “Έπαησο οβιχ]θη{Ι ρβπθΏι ἑπαπι, 
Ἐπε]ς. ατ{Π. 7, τό. 

7 Ἐν. Μογ. χΙνΏ. 
8 Πρ, Μογ. ἰχ. 
9 (6 γὴὲί. Όεαί. 29: ΘΟΙΙΡ. ἆε Οἱίο' 

8ο (2). 
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Οπο 15 ἃ β]ανθ ἴο Ι15ῦ, αποϊ]μαεχ {ο αναχῖσθ, α ὑμ]τά ἴο δι τίου, αἱ] 

α]]]κο ἰο {6αγ”. 

Βαῦ ἴμο πποτα] ὑεαομῖησ οὔ Ῥεποσα π]] Ῥο ῬτοισΠύ οαῦ 1ΠΠΟΥΘ Ῥατα]]ο]α 

οἰεατ]γ, τ 8116 αὖ ἴ]α βαπηθ {πο ιο οοπ161οη5 οἱ πα ρτοβ]επα Ῥοίογε ο. κό; 

Ὁ5 νη]] Ὀ6 Ῥαίδου απάογδθοοά, Ὦ7 οο]]εοῖπς δια ῥατα]]εῖς, ν]]οῖ απο {πο Μοππέ 

εοαθογοςά πρ απᾶ ἆοπΏη Ἠ18 υϊησθ, 0ο ο 5οπ]πιοηῦς απἆ 1Π18ςθ8 

ἴῃ ὑμ6 ΡΕΤΠΙΟἨ οἨ πο Μοιπῦ, 

«Τ]ιο παπά, απη]εςς 10 15 Ῥατθ απᾶ Ἠο]σ, οοιηρτεμεπάβ ποὺ ἄοα”. Μα, ν. 8, 

“Α πΊαη 18 ἃ τοβροθχγ 6νοη Ῥοίοτο Ίο αΐπς 15 Ἰαπάς; {ος Ἠθ 163, 21 κα. 

αγθαάγ ατπιοά ἴο β]α7, απᾶ Ίας ὑμ6 ἀεδίτο ἴο 5001 απά ο 413, 

“ΤῊ ἀεοὰ ψ11}} ποῦ Ῥο αρι]σ]ῦ, απ]εςς πο σ]] Ῥο αριϊσΠύή 

«0ᾳα8ῦ οιῦ πγλαΐδοευευς ἴμίπσς τεπᾶ ἴ]1Υ Ἠεατό: αγ, 1 αγ οοτ]ά ν. το. 

ποὺ Ὅ6 οχύταοίοἆ οἴμοινήςδο, ἴλοι αἱοα]άξεύ πᾶν ΤῬ]αοικεά οαῦ ῦγ 

Ἠθατῦ 105618 να] ὑμοιη . 

«Ὑμαῦ νγ]] ἐπ πνῖδθ 1παη ἆο θη Ἡθ 15 Ῥαβεῦεά (οοἱαρΏΙβ Ῥογ- τ. 30. 

ουαξςας)Ί Ἠο π]] ἆο α5 Οαἱο ἀῑά θη Ἡθ πας πα θη οἳ πο 

τού. ο ἅῑά ποὺ Ὀυγϑὺ Ιπίο ἃ ῬαβδΙοΏ, αῑά ποῦ αγεησο Ἠϊπιβε]{, 

ἀῑά ποῦ 6Υοη {ογρῖνο 16, Ῥαῦ ἀεη]εά 105 Πανίηςσ Ῥθεπ ἆοπο”. 

“1 “111 Ῥε αστεεαΡ]θ {ο ο. σεηῖῦ]ο απἀ αι ῦο επαπη]εΒ/Ί.’ Τ. 44. 

ένο δἰ εγεπ ὅο 6ΠΟΠΙΙ68”, 

“Τοῦ α5 {ο]]οπ ἴμο ροάς α5 Ιθαᾶςτθ, 50 Ὁ. ἂδ ἨππιαηἨ νεα]κηθςς Τ. 45. 

α]]ου5: ἰοῦ π5 σῖνε οἳσ σοοᾷ βοτνίοςδ απᾶ ποὺ ]οπά επι οἨ β1ΣΥ... 

ΗΟ πΙαΠΥ ατα απΨΟΓΙΙΥ οὗ πο Ἠσ]ί: απ γεῦ ὑῃ6 ἆαγ αγίδε... 

Τ115 15 οἸαταςίετιςίῖο οὗ ἃ στοαῦ δηα ροοα πα]πᾶ, ο Ῥαχδας ποῦ {86 

Γγαϊ5 οὗ α κΚἰπᾶά ἆεεά Ῥαῦ πο ἆαεάς {λπαπιβε]νος”.) 

ἕο {11ου ὑπ οχαπηρ]θ οὗ πο ροάβ... {ο Οὐγβοῖγος... 

1 Ερ. Μο}. ἘἸΥῚϊ. 15, 17. 
3 Ερ. Ιου. Ιχχκτ]. 21. 
ὃ 46 Ῥεπε[. Υ. 14. 8.0 8189 6 6οπεῦ. 

5αρ. 7 Ί9 {θασ]λοβ ὑπαὺ {πο βίῃ): οοηβίδίβ 
1η {1ο Ιπ{θηί, ποὺ ἴ]ιο αοἴ, απ ΙΠπβί8ΠοΘΒ 
αἀα]{6τγ, ὑμοῖξ, απᾶ παπτᾶος. 

4 Ἐρ. Ἠογ. Ἰνὶὶ " Δούϊο τοοῖα ποπ οτζ, 
η]β] τοοία, ἔπουϊῦ το]απ{αβ,) ἆε Βεπε[. νυ. 
19 “Μαπβ ϱρεοίαπᾶα οδύ ἀμπ[β.) 

5 ΓΕ}. Μογ. 11. 13. 
6 ἄε 6οπεί. δάΡ. 14. 
7 46 ιτ. Ὀεαί. οο 'Έτο απαῖοίδ 1π- 

οαπᾶπβ, 1ΠΙτωΙΟΙΒ το]{15 οὐ 8 1115.᾿ 

8 (ὁ Οἰΐο 28 (1) 'ΝοἨ ἀθβίπεπιαβ ΟΟΙΗ- 
ΤΉ Ώοπο οΡΘ6ΤΑΊΑ ἆατθ, αἄ]ανατο βΙτ- 
61198, ορεπα {6119 εἴίαπα 1ΠΙΤΩΙΟΙΒ τὶ 

«ο Ῥτοβοβθ 

Ψ6ο π]αῦ ρτεαῦ 

(υ.1. 561111) τιαηα᾿: οΟΊΙΡ.4ἶ5ο ἄε Ῥεπε[. 
γ.1 (Βη.), η, 91, ἄε Ίτα Ἱ. τὰ. Β1ομ 
Ἰιούθγοτ 15 ποὺ αἶπαγβ Βεηοθσα)5 {οπθ 
ὙΠ τοσατᾷ {ο οποιηῖθ8: 6ΟΠΙΡ. ΚΡ. Λ1οΥ. 
Ιχχχὶ «Ἠοο οοτίο, ἱπατιῖβ, 1αβ{1 1 ο0Ἡ- 
νοη]ζ, 6ααπα οπῖαᾳπθ τοάάςτο, Ώοπεβοῖο 
Ρτα ατα, Ἰπ]ατί {α]οπεπι δα οθτίθ 
τηβ]ατα ταση, Ὑεταπι οτί ἰδία, 
οσα αῑας ἀπ]ατίαπη Τοοθτῖ{, 1118 Ώθπο- 
Βοΐαπα ἀοᾶοτ]ΐ ία.’ ΤΗϊ6 ραββαρο ΒΠΟΝΒ 
{παὺ Βοποσα”5 ἀοοίτίπο πας ἃ ΥΘΙΥ 6610 
απᾶ Ιπιρεχ{οοί τοοορπίδίοἩ οἳ {πὸ ΟἨ1ίβ- 
{απ πιαχίπα «Τιογο 7οτχ ΘΠΘΠΙΙ08.᾽ 

ϱ ἄε Ῥεπε[. 1.1. 869 86 Υ]ιοΙθ 60Ἡ- 
{οχῦ. 



254 

[11 τὶ. 
85-] 

τι. 3 8ᾳ. 

τ]. 1Ο. 

τὶ. τό. 

τι, 10. 

τη. 3 Βα. 

51 ΡΑΌΙ, ΑΝΡ ΡΕΝΗΒΟΑ. 

ὑπίησς ἴπεγ Ὀτίης ο Ῥα55 ἁαῑ]σ, τ μαῦ στεαῦ οἱ μεν Ὀεβύονυ, πό] 

σοὺ αραπάαηῦ {105 ὑΠ6 Υ 41] {π6 εατύἩ.., σι ἢ πγ]αῦ ειάἀεπ]γ {α]]πς 

5Ίιου/6Ι5 ὑΠ6Υ 5οίνεη ὑπ6 στοιιπᾶ....411] {π656 ὑμβίηρβ ὑπο ἆο σψἱὐυποαυῦ 

τουνατά, πι ]λοιῦ αΠΥ αἀναπίασο αοογα]ησ Όο ἐπεπιβε]νες... δῦ 5 Ῥο 

αθἹαπιθά ο Ἠο]ά οιαῦ ΔΗΥ͂ Ῥεπεβύ {ου 5816: Ίο Επᾶ ἴλο σοᾷς οἴνίπς 

σταύυϊδουβὶγ. Τῇ σοι Ἱπηζαίο ἴπο σοᾷς, οοπ{ος Ῥαπαβίς 6τεη οἩη ἴ]ιο 

υαπ{λαπ]{α] : {ου 086 5η τῖσες 6Υ6εΏ οη ἴ]μθ πγ]οκθᾶ, απἆ ἴ]ιθ 66.5 ατθ 

ΟΡΘᾺ ὕο ΡίγαΐθφῬ’.' 

έΟ0πθ οιρ]ύῦ 5ο ἴο ρἶτο ὑμαῦ αποίμες ππαΥ τθοθῖνο. Τὸ 15 τοῦ 

οΊνῖης ΟΥ τεοθίνῖησ {ο ἰχαηβίος ο {μ0 υἱοῦ παπᾶ {τοπι ὑμ6 16[0”.) 

έΤ]]ς 15. ὑμ6 Ίαπ οὗ ἃ σοοᾷ ἀεθεᾶ Ῥούπεει πο: ἴμο οπθ οισΏύ οὖ 

οποθ ἴο {οτσοῦ ἐ]αῦ 10 γα οοη/{εγγεᾶ, ἐπ 6 οἴ]πειγ πθτσευ ο {ογρεῦ ὑμδὺ 

16 γγας τοοεῖγες ὃ. 

“Τοῦ νγλαϊκοθυου ας Όθεη Ῥ]εαξίπσ ἐο αοά, ο Ρ]εαδίησ ἕο τηαη”. 

«Το ποῦ, ΠπΚ6 ὑποβθ Ὑηοςα ἀθβῖτο 15 ποὺ ο π]ακο Ῥτοσισθβς Ὀαῦ 

{ο 6 566Π, ἆο δηγύμίηο {ο αἰὐταοῦ ποἰῖοο ἴῃ 7ος ἆεπιθαποις ος 

πηοᾷθ οὗ 146. Αγοῖά α τοιση εχκἰθτίο; απᾶ πΏδπογη Ἠαῖς απἆ 8 

οαΓο]ο5»]Υ Καρὺ Ῥοστά απἆ Ρτοίεβδθά Ἠαΐνεά οἱ πιοπογ απά ἃ Ῥοά ]Ἰαϊὰ 

οἳ ὑπ ργοαπά απά Ὑλαΐθγου εἶδο αβεοῦ απιρ]ῖοις ἀἱερίαγ Ὦγ ἃ 

Ῥειγαιςθ ρα... οὐ ετετγἰμῖηπς πηλίπ 5 Ῥο απ]κο, Ῥαῦ Ἰοὺ ουσ 

ουαύπατἆ αρβθαχαποθ (τους) ταδεπιΏ]θ {01ο ΟΟΠΊΠΊΟΠ ΡθοΡίθ”.] 

ΑΡΡΙΥ {]γεο]{ ταίἩεν {ο ο ἔχαο τ]οᾳἈθςδ. Τὸ 15 5Παπιεζα] {ο ἆδ- 

Ῥοπά {ου ἃ ΒΔΡΡΥ 118 οη β]νεν απά σο]ά», “Τὺ {ῃγ σοοᾷ ἀθεάς Ῥε 

Ἰηνοφθεᾶ Πκ ἃ ἔγααδατο ἆθερ-υαγῖθά 1π πο στουπά, ΒΟ ἔλποα οαηςῦ 

ποῦ Ὀυΐηρ ἰο Πσ]ζ, εχοερὺ 16 ὍΘ πΘοΘΒΣΑΣΥ 7.) 

«Ὦο το πιατ]ς ὑπ Ῥίπηρ]ες οὗ οἴμεις, Ῥοϊπο οονογθοᾶ πζ] οοππ/{]εςς 

π]οςις1 'ΤΓΗϊς 15 ας 1 ἃ ππαπ 5]οι]ά πιοο]ς αὖ ὑΠ|6 ππο]θς ο: πατί5 οη {89 

ταοβὺ Ῥεμι βίζα] Ρουςοπς, Πα Ίο 1ήπιςε]{ 15 ἀτοατοά Ὁγ α Άοτορ 5οαῦ”.) 

ἐπίθπι Φοῖοα βοοίο ργ{ετεραῦ Παδ]ϊζτ οὐ 1 ᾖε Βοπε[. ἵν. 25,26. ὅ866 {86 6ΟΗ- 
ἐασί. Οοπιραχθ 8180 ἄς Βεπε]. ντ. 31. 

3 ο ῬοπεΓ. Υ. 8. 
3 (6 Βεπε]. 1ϊ. το. 
4 Πρ. Μογ. Ἰχχῖν. 20. 
δ Ἡρ. Μον. γ. 1,2. Οἶμοι ση]θετβ 

416 θᾳ 1811 56166 ΟἿ [ἘΠ 1Π81Π 6610 ΡΙ0- 
{ρβ5οΥς οὗ ϑῥοϊο Ργηποίρ]θβ. “1 {Παῖχ 
Ποπίς] οοιηζετρασῖ, ἴ1ο ΕΠασίδεθβ, {πε 
τιθιθ {ογπια], ααβίστθ, Ῥγθίθηίοτδ, δᾶ 
ποῦ πη/τοαιιθη{]γ Ἡγρτοσγἶοα]”ς αταπῦ 
Ρ. 281. Οὐ ο νη]]αΐπ Ῥ. Ἑρηπαήαβ 
Ταοϊίας πχϊζθς (Απ. ανὶ 32), ' Αποζοσ- 

οτο 8ἃ οσρτΙπιθπᾶαπι Ιπασίπαπα Ἠοπθείϊ 
οχκετοῖζᾳβ. Ἐσηαίϊας, Π]κο5οπΙΒΏΥοίΠος 
Β{οἵοβ, πας δὴ Οτεηία], ἃ ηβήϊτθ οὗ 
Ῥογτοτῦ (ὅν. 111. 116). 1 [86 ΡΕΙ- 
]οβορ]οτ”5 Ῥα5ίς πιαγ Ῥο ἠταδίεᾶ, [6 
1αησπασο οἱ Ταοίίας που] πτε]] ἀθςοτῖοθ 
Βεπθοβ’5 ΟὟ ΑΏΡΕΒΤάΠΟΘ: Ὀπῦ ρτοῦᾶ- 
ὉΠ πιο Ἠϊπι {πμ φαβίουν πα ποῖ 
αΠεοθεᾶ. 

6 ΤΡ. Μογ. οχ. 18. 
7 (ὁ γὶϊ. θεαί. 24. 
5 (ὁ γὶϊ, δεαί. 27. 
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Βκροοί {ποπι οἴμετα πναῦ οι Ίανο ἆοπθ ο απού]μοτ’. /Τιεῦ 8 γή, 12, 

50 σἶτο α8 νο που] πγΙθ] ὑο τοςθῖνο”. 

«ΤΠοτθίοτο σοοᾷ πῖπσα οαπποῦ αρτίησ οἳ ονΙ]...σοοᾷ ἆοεβ ποῦ τή, τό, τῆς 

δτου Οὗ 601], αηγ πιοτο ὑμδη ἃ σ᾽ οὗ δὴ οἱϊν ἰτοθ. Τὴ ἔγαϊβ οοἵ- 

τθβροΏά {ο ὑπ βοοά 

“ἸΝοῦ οὔπογνίδο ὑμδπ 8ΒΟΠΙΘ του] βἰαπάϊηπσ αἶοπο ἴῃ ἃ ΒΠΔΙ]ΟΥ͂ τη. 26. 

868, Ἱγη]ο] ἴ]θ ὙΨανοβ οο85θ6 ποὺ {τοπ ὙΒΙΟΠΘΥΟΥ 5146 ΠΟΥ ατθ 

ἀπίνοη {ο Ῥεαῦ προη, πα γεῦ ἆο ποῦ εἰίῃετ αὐῖν 10 {γοπι 105. Ρ]ασο, 

εἷο....Θθε]ς βου 5ο[ῦ απά γΙε]άϊης πιαῦετία] ἴῃ ΒΟ {ο Ηχ γοιτ 

ἀατύς', 

ΝΟΥ δῖ ἴ]θεο οοἰποϊάεησες οὗ ἐποασΏπύ απἆ πιασατγ «οπΏπεᾶ ἕο 01ος οο- 

ο Βογπποῦ οἩ {πο Μουπὺ. Τῇ ον Τιοτά οοπιραγθ5 ἐμο Ἡγροονίδίσα] Ιποἱάρποεσ 
ὙΠ ΟἿΥ͂ 

Ἐλατίδεος {ο πυμ]ύθά νγα]]5, απά οοπίταςδύ5 πο πογαρα]οιβ]γ οἶεαῃ Τιοσᾶ᾽ Β]δῃ- 

ουὐδί4θ οἳ {π6 οὰρ απᾶά Ῥ]αδου γη]Μ]ι ἔἶιο Ἰπγγανά οογγαρβίοη, Όθηθοα ὃν δ 

45ο αἀορῦςδ {116 6απιο ἔππασθς: ὁἨΙ(ΠΙπ 15 πο σοοᾶ: 1 μοι Βῃουϊάοβῦ 

866 ἴἨαπα, ποῦ ΒΟΥ ἐμεῦ απο οχροδθοᾶ ο τίεν Ῥαῦ π]ετο ἴλπογ 

ΔΙῸ «οποθα]εᾷ, ΌΠεγ ΔΥῸ πιϊδοταρ]θ, ΒΙΙΗΥ, νι]θ, αἀογπθά πνϊ]οαῦ 11Κθ 

{πον οὐ να]]δ...ΤΠεπ 1 αΏρθατ5δ ΠΟ το τοα] {οα]πας Ῥοηπθαί]' 

ἰπθ βαγίαοο ὑμ1ῖ5 Ῥοττονοά ρ]0ῦετ Ίαςδ οοηοθα]εά”. Τῇ ους Τιοτά 

ἀθοίατος ἴ]μαῦ ἴἶιο ῬΏταπο]ᾗθ πιιδύ Ῥετίδῃῆ πππ]εββ ΌΠεγ αὈιάθ ἴῃ {ῃ6 

νίηθ, ὑπ Ἰαησαᾶσο οὗ Ῥθηθοα Ῥτοδοηῦ5 αη οπηΙπεπ{Ιγ Ιπ5γαςζϊνθ 

Ρατα]]ε]: «ΑΦ ὑπ6 Ίθανο οαπποῦ Ποατῖδᾗ ὮΥ {πεπισε]νες, Ῥιό πναπό 

ὃ Ὦταπο] ΒΟΥ Ια ἴΠεγ πωαΥ ϱΥΟΥ απά ἸνηεποῬ 0Πεγ πηαγ ἄγαν 58}, 

80 ὑμοβθ Ργοοερῦ5 πιθοῦ 1 Π6γ ατθ αἱοπο: λα πεοά ο ο 

στα{ίθἆ ἴῃ ἃ βθοὺ  Αραΐῃ ἴῃΠο ραταβ]ο5 οἳ {Π6 6οπεσ, οὔ ἐ]θ πιιδίατἆ- 

5664, οὗ ἴμο ἀεὈύος {ογρῖνεη, οὗ πο ἰα]επίς Ῥ]αοοά οαῦ αὖ αδίτγ, 

οἱ ἴ]ιο στο ἢ 00], Ίανο 811 ὑ]εῖς εοΏοαθβ ἴπ ιο τι ησς οὗ ὑπ Ῥοπιατ 

ϑύοϊο : ́Γοτάβ πιαςδῦ Ὦο ΒΟΥΏ π|κ6 5οεᾶ π]ῖοΗ, {λοισ]ι 16 Ὦο 5128]], 

Υοῦ ν]εη 16 ας {οαιπά α 5αζαθίθ Ῥ]αοϱ ταη{ο]άς 105. βύγθη συ πὰ 

{γοπι Ῥαϊησ ὑμ6 Ιοαςῦ ερτεαᾶς 1πῦο ἴ]θ Ἰαγσαςύ στονγίΠ...ΤΠ6Υ ατα {ουν 

ὑἨϊπσς ΒΟ ατθ βΡροκεη: γεῦ 1 ἐιο παπά Ίιας τεοθῖνεά ἔλμεπι αγνε]], 

ὉΠΟῪ σαϊη εἰτοηοῖῃ απἀ στου. ΤΙθ 8.16, 1 580, 15 ἴἶιο οἳδο σι ἢ 

Ῥγοοερῦ5 α5 ὙΠ 5οθοᾷς. ΤΠΕΥ Ῥτοάποθ πιο απά γεῦ ὑπο αγο 

βοαηίψ7... «Ὠϊνίηορ ϱοοἆβ 4Τθ βούῃ ᾖπ Ἠππιαη Ῥοάίθ. 1 ἃ σοοᾷ 

1 Ἡρ. Ἠογ. χοῖν. 43. ΤΗϊ5 15 ᾳπο- ὅ 16 Ργουίᾶ. 6. 
ἑαὐϊοι. 6 Πρ. ΜὸοΥ. χον. 59. 8366 ἔῃ ΓΘ Δ 5 

3 46 Βεπε[. 11. τ. ὍΘΙΟΥ, Ρ. 326, ο {158 ρατα]]ε]. 
8 Ερ. ΜΟΥ. ἸΧΧΧΥΪΊ, 24, 25. 7. Ερ. Μου. χχχυἹἝ[ᾳ. 2. 
4 ὧε Υ͵λὶ, δεαΐ. 17. 
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Ἱαςραπάππαπ χθοθίνθβ επι, ἴΠεγ ερτῖησ αρ 1ο ἐ]ιαίγ οὐἹρίη... ; 1 ἃ 

Ῥαά οὔθ, ἴΠογ δῖ Κῑεά α5 Ὦγ Ῥατίοη απά ΠΙΑΥΡΗΥ στουπᾶ, απά 

ἔλειπ νγοοάς απο Ρρτοᾶιιοθά ἴῃ Ῥ]ασθ οὗ σταῖπ’. «Ίο μάγο τεοαϊνεά 

ουν σοοᾷ λίπος α5 ἃ Ίοαπ. Το πδο απά αἀγαπίασο ατθ 915, απά 

ἴμο ἀπταῦίοη ἴμετθοξ ὑμ6 Ὠϊνίπθ ἀ1δροβετ οἱ Ἠ15 οὔσῃ Ῥουπίγ τεσι- 

Ἰαΐο. γε οιασ]ῦ {ο Ἰανο ἴῃ ΥΕΒάΙΠΘΒΡ πλΠαῦ Ἠο Ἠαβ σΊνεη τι8 {ου 

αη αποθγίαϊη Ῥεγ]οά, πα ο τοδίοτθ 16, θη 5απηπηοπθἆ ὕο ἆο 5ο, 

νηὐλοπύ οοπιρ]αϊπύ, Μο 15 ἴο ποτδῦ ἀεὈίος, 0 τερτοασιας Βα 

οὐραῖον", «ΑΦ ἴμθ ΠΙΟΠΕΥ-]επάθτ ἆοεδ ποῦ ΙΙΠΠΠΙΟΠ. ΒΟΠ16 ογθΙΜογς 

νγποτα Ῥο Ἰπονς ἰο Ὦο Ῥαηκταρῦ...Θο 1 πΙ]] ΟΡΘΗΪΥ απά Ῥετεϊδοη]γ 

Ῥαᾶδ5 ΟΥ̓́Θ᾽ 5οπ1θ απογαίεί[α] ῬθϊδοΏβ ΠΟΙ ἀθπιαπά ΑΠΥ Ῥοποβῦ {τοπα 

ἔμθπα ἴῃ. ὑατηῦ Ο πουν στεαῦ 15 Πθ ππαάπθΒς οἵ ὕποβθ 80 επιρατ]ς 

οη ἀῑξίαπύ Ίορεςδ: 1 νη]] Ῥαγσ, 1 ὙΠ] Ῥω]ά, 1 ψ1] Ἱεπά ουὖ, 1 νυν] 

ἀθπιαπά Ῥαγπιεπό, Ι πν]] Ὄεας Ἠοποασδ: ἴποη αὐ Ἰεπσίῃ 1 ψ1}} 

τοδῖση ΙΙΥ οἷά ἃρθ υεαγιεά απᾶ καθεά "ο το». ἍἈῬε]ενο 1ηθ, αἱ 

ὑβίηρθ 816 πποθγζαϊη 6Υ6ΕΠ ο ἴμο ῬΓοβροτοιβδ. Νὸ πηαηπ οὐρῃῦ {ο 

Ρτοπιήθθ Ιήπηδε]{ απηγΠ]ησ οαὖ οὗ ιο {αὐπτο. Έτεη σγ]αῦ νο Ἠο]ά 

αἳἱρ ἐμτοισ] οας Ἠαπάς, πα {ογύιπθ αβραῖ]ς πο νο ΒΟῸΣ οἩ 

ΜΟΙ νο ἃ16 Ῥτερδίησ΄, 1 οις Μαρίετ ἀεοίατες Όπαῦ «165 19 ΤΟΥ͂Θ 

Ῥ]εςςεά ο σἶνο μαη ο χεοεῖτο, ἴπο Βθοίο ῬΗϊ]οδορβες Όε]]β Ἠ]6 

χοαάστς ὑπαῦ Ἡο «ποι]ά ταῦπεχ ποὺ τεοσείνο Ῥεπεβίςβ, ἴ]παη ποῦ ΘΟ 

ὑπο", απά ἴπαῦ “1ὖ 15 πιοτθ νυτεϊομεά {ο πο σοοᾷ τῇδ ο ἆο 

8 ΙΠ]ΠΥΥ λατ ἴο τεοεῖγθ οης”. Τῇ ου Τιοτᾷ τεπαϊπάς ΗΙΒ ὮθαΤεβ 

οὗ ἴιο Βοτιρίαταὶ νατηϊίης 1 ΜΠ] Ἠανο ΤΙΕΤΥΟΥ απά ποῦ 5αοτίβοθ; 

1 Ἠο οοπιπιεηἆς ἴ]λο Ῥοου Ιου 5 πλ]έθ ΌἨτουνη 1Πῇο ιο ὑγθαϑανν 88 

ο το] οἸῦ λατ ἴΠο πιοδῦ Ἰανίδη οβετίησς οἱ ἴμο δα, 1 ἨΙ5 

ν;/λο]ο {6 15. α οοπιπιοπῦ οη ἴλμο Ῥτορ]μεῦ5 ἀεο]αταίίοι ο πο ου 

ἴλαῦ ἄοἆ «οπηποῦ δῦσα τι ὑποὶν ςαρύαϊης ἅμα ΠΘῪ ΠΙΟΟΠΒ, 8Ο 

8150 Ῥεηθοα υτ]ίος: ΄Νοῦ 6Υεη Ιω γΙοβίπιΒ, ὑποισ]Ώ ο Ῥο {ωῦ απά 

ἐμεῖν Ὅσον σ]1σέεν Ὁ} σο]ά, 15 Ποποιγ ραῖά {ο ἴμο ροᾷ5, Ῥα6 ἵπ ὑπ6 

Ρῖοις5 απά τρεὶ]σΏό Ἰπύεπύ οἱ πα ππουςμῖρρετς”. Το σοᾷς ατο 6 γΓΟΙ- 

ϱΠΊρρεά ποῦ Ὦγ ἴμο π]ο]εδα]ο εἸαασ]ζετ οἱ {αῦ οαΓοβ55ΕΒ οὗ Ῥα]]5 που 

Ὦγ νοῦῖνο οὔετίπσα οἵ σο]ά ΟΥ̓ ΑἴΊν6Υ, ΠΟΥ ὈΥ̓͂ ΤΠΙΟΠΘ6Υ Ῥουτθά Ιπίο 

ὑλπαῖν ἰχθαδιτΙθΒ, αυ ὈΥ ὑπὸ Ρίοι απἆ αριϊσπύ ἀπίσπο “Τοῦ π9 

1 γρ. Μον. ΙακΗ1, τό. 6 Ε)}ρ. Μον. ΣΟΥ. 52: 60Π1Ρ. ἆε Βεπε]. 
3 Αἆ Ματο. το. αγ. τα πα, οἱ, 36. 
ὃ (6 Βεπε[. ν. 21. 7 (6 ΒεπεΓ. 1. 6. 
6 Ἡρ. Ίου. οἱ. ᾖ. 8 Ἡρ. Μογ. οᾶτ. 5. 
δ ἄε Βεπο]. 1. τ. 
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{ου Ώ]ά ΑΠΥ 9Π6 {ο Ἰίρῃὺ Ίαππρς οἩ βαθθα[]-ἆαγβ, 5ἶπορ {ο σοάξ 

ἆο ποὺ ππαπῦ Ἰσ]ῦ, απἆ 6Υεπ τη ἴαἷκο πο Ῥ]θβδατο ἴῃ 8ΠΠΟΙΘ...119 

ΟΥΞΙΗ1Ρ5 «ο, γιο Ίπουνς Ἠίπι), Απά Ἰα51σ, 1 (86 ἁγίης Ῥταγοτ 

οὗ {πο Ῥεάθεπιοτ 15 ΄Εαΐμεν, {ουσῖνο ἔλοπι, {ου 6116Υ Κπου ποὺ γν]λαῦ 

ύμεγ ἀο,᾽ Βοπιο Ἰανο ἀἱβοονονος ἃ αὐγῆεῖης οοππίθγρατῦ (1 οαη οΠΙΥ 560 

8 Ίηθαη οαγ]οαῦατε) οἱ ἐπ] εκρτεβεῖοι οἱ ὑγίαπιρ]ατό βε]{βαογίβοθ ἴῃ 

88 Ίαηστασο ο ὥθπθσα: «Τ]1θτθ 15. πο ΤΘΑΡΟΠ ΜΕΥ ὑποὰ οι]άοδὲ Ῥθ 

ΔΏΡΙΥ: Ῥατάοη ὕΠθπι; ῦΠθΥ ατθ α]] πιας”. 

287 

ΝΟΥ δ᾽θ πο οοϊποϊάθποθϐ οοπβπεά ο ὑΐθ (οερεὶ παγγαύίνϑ. Οοἰποί- 

ΤῊΘ πντῖίησς οὗ Ῥοπθσα Ῥγεδεηῦ βογετα] Ροϊηϊβ οξ ταδεπιρ]αησς 8150 

ἴο ὑμ6 ΑΡροξῦοᾖο ἘΣ β0168. 

ἰογϑ οαβίείἩ οιῦ {θανζ) Ἰαβ 1ῦ5 6οἩο ἴπ ο Ρ]ή]οβορμογς νοτάς, 

“Ἡουθ οδηποῦ Ῥο πηησ]οά ση {θατ”. ΤῊΘ πιείαρµος οἵ 5ύ Ῥοΐσυ, 

150, ΄ ἀἰτάϊπς παρ ο Ἰοΐπς οἵ γοισ πηπά Ῥο γγαζοη{π] απά Ἰορο5, 

ΣΘΔΡΡΕΔΥΒ ἴῃ. ὑπ 5816 οοπηηθχΙοη ἴῃ επεσε, «1μεῦ ἐπ παἰπᾳ βαπά 

γθαάγ-σ1τῦ, απᾶ Ἰοὺ 16 ηθυεγ ἔθαν γγ]αϊ 15 ΠΘΟΘΒΡΑΥΥ Ὀαὺ 6γεγ οχροσέ 

ππαῦ ἶδ αποθτζαιπ, Απά ασαϊη, 1 δῦ ὦαπιε χερα]ες ἴμο Ῥτθ- 

διπρίίοη οἱ ὑμοβθ ὙΟ 580, “ Το-ἆαγ ΟΥ ΕΟ-ΠΙΟΥΓΟΥΥ Ὑπθ γγ]] σο 1Πΐο 

5αοἩ α οἱὔγ, ἤθη 'Πεγ οασΏῦ {ο αγ, Τῇ πο Τιοτὰ “111, ννο 5Πα]] Ίνα 

απά ἆο ὑπ18 ος ὑμαυῖ, Ῥεπεσα ἴῃ ἃ 5Ιπαῖ]αν βρῖτιῦ 5αγ5 ἴ]μαῦ ἐ]ιο ν5ο 

πηςΏ ν/1]] «ηπθυοας ρτοπιῖδο ἨΙπηδε]{ απγἰμῖησ οἩ ἴλμθ πεοιτ1ζγ οἵ {οτίαπε, 

Ῥαῦ νη]] 580, 1 υπ] 5811] απ]θς αηγΠῖησ ΠΆΡΘΟΙ, απἆ, 1 π] Ῥο- 

6ΟΠΙΘ Ῥγερίος απ]θβς αηγΠΙηπσ Ἠαβρεη, απ, ΜΥ Ῥαβίποςς Ὑ1Π1 ἔπτη 

ού νγε]] {ο παθ 1Π]685 δου πο Παρρεπ”.) 

ἄαποαθβ 
αι {ῃ6 

Τμ9 ἀθο]αταίίοη οὗ δύ Φόομη ἐμεῦ “ ρεγίθοῦ Ἀροβίο]ο 
ἘΡΙΒ{165, 

Το οοἰποϊάθησο τι δὺ Ῥαα] ατθ 6Υ6ΕΠ ἩΙΟΥΘ ΠάΠΙΘΓΟΙ5 απά απᾷ οεροοῖ- 

ποὺ 1685 βίτ]κίῃσ. Τῦ 15 πού οπΙγ ὑμαὺ Ὀεηεσα, Ἰ]κο {π6 Αγροςίϊο οὗ 

ὑμο (οπί]ες, οοπιραΓθς 16 ο ἃ, πναχ/ατο”, οὐ ἀθδοτῖρος {λα Αἰγιισσ]ο 

α{ιετ σοοᾷ α5 ἃ οοπύθςῦ υηδ]ι ο Πας]0 ΟΥ βροα]κ οἱ ὑμ18. Ῥτοδεπύ 

1 Εγ. ἸΙογ. κοτ. 47. 
3 (6 Ῥετι]. γ. 17. 8.66 ἴ1θ ΤΘΠΙΒΓΙ6 

Ῥε]οπγ, Ρ. 207. 
ὃ τ 0 Πρ 1ν. 18. 
4 Εγρ. Μογ. α]τῆ. 18. 
δι Ῥρις 1, τὴ, 
6 αὔ Ῥοΐδ. τι “π Ῥρτουποία β[εῦ 

.ΩΙΤηΠ5 οἵο.) 
7. ζατιθς 1τ. 19. 
8 ἄε Ίταπα. Απίπι, 13. 
9 Εγρ. ον. χοτὶ “Ὑϊπθτο, Τιποῖ]1, 

χη]Π{αχο οδῦ); ἐδ. ἢ “Νοδί5 ᾳποᾳΆθ πῖ- 
Ἱπαπᾶττα οδὺ οὐ απϊάθτα ϱΕεπΘΣθΘ στα 1189 

απο πα ιδγὴ ατι|165, παππαπατα οὐΐατη, 
ἀαύατ᾽; ἐδ. Ιχν 'Ἠοο αποᾶ νἱν!ῦ βρε- 
ἁἵαπα ραίαὐ ; ἐδ. οχσ. 12: Ο1Υθ6ιη 50 6559 
πη]νογςὶ οὗ τηΙ]1{θτη ογεᾶςπς.᾽ ΤῊΘ 6οπ]- 
Ῥαχίβοη 15 αἲ ]οαςδί 85 οἷά α» {χο Βοοκ οὗ 
ὅον, τα. 1. 

19 αὦ Ἰατο. 24 ΄Όπιπο 1 οπι Ἠαο 
Ο8ΥΏΘ ΡΙ8ΥΘ οθγίΔΊΠΕΠ ϱ5ί.  Τμο Πορ] 
15 ποῦ απ/τοαπεη{]γ αβοᾷ ΤΟΥ {1ο οαγΏα1 
ἄθβίτος απᾶ τΤορΏ]8ΙΟΏ5, Θ.Ρ. Ε};. Ίο). 
Ιχχὶν “ΝΟΣ εδῦ 5ΠΊηταα ἔθ] οἱ δ 5 πορίτο 
ἵη ϱΑΥΏΘ Ῥοποπάα,᾽ ΤΗΙ5 τι80 οὗ σὰρξ 
Βδ5 Ῥ6εν ἰχασεᾷ {ο Ἐρίσοπτας, 

α1]γ τι 
δὺ Ῥαυ]. 
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2 ΟΟΥ. ΧΙ], 
15. 

πα, 1. 15. 

1 ΟοΥ, ἱχ, 
25. 

ΚΤ ΡΑὉὈΙ ΑΝΡ ΒΕΝΕΟΔ. 

οχ]ςίεηοθ ἃ5 ἃ Ρρἱ]στππασθ ἴῃ α 5ὔταηὭσο ]απά ἀπά οἱ ουχ πιοτία] Ῥοά]ε5 

45 ἰαρογπασ]ος οὗ ὑμ6 οι]. ΤΠοιςἩη 8οπ1θ οἱ ἴμεςο πιείαρῃΏοις 8.6 

τόσα Οσ]επία] ἔμαη (ωνθεἷ ος ὮοπιαηΏ, ΌΠεγ 41θ ὕοο ΟΟΠΙΠΙΟΠ {ο βασσθ5ῦ 

ΑΏΥ ἱτητηθαϊαῦθ Πδύοτῖοα] οοηπποχίοΏ. Τὺ 18 Π1ΟΥΘ Το ἴ]θ Ῥιιγρο5θ ὕο 

ποίθ ερθοῖα] οοϊποίάσεηοθς οὗ ὑποισ]ῦ απά ἀἰοίίοη. ΤΠῸ Ἱαῦεβι] Παἱίετγ, 

βυϑὺ οὗ Οἰαπαῖαδ απᾶά ἴπεη οὗ Ίθτο, ἴο σον ἴμο εχργεβδίοΏς ΔΘ 

Ῥτορϊὐαθᾶά Ὦγ Ῥεπεσοα, ἆοεδ ποῦ οοποθα] ἴπο τεβεπΌ]αποῬ οὗ ἴπθ 

ΠΟ] σ᾽ ραβρασες5 {ο ἴ]θ ]αΏσιασο οἵ δῦ Ῥαα] π/ηογθ ἴλεγ οσσοατ 1π 

ὃ γ᾽ απά ποῦ]εγ αρρ]σαίῖοη. ΟΥ̓ ἴλμο {οΥΠΙΟΥ 6ΠΙΡΕΤΟΣ Ἡθ ΥτῦεΒ 

ἕο ἃ Π]εηπά αὖὐ οοατί, «Τα Ἠϊπι 816 811 Ἠϊησς απἆ 9 15 Ιηδίοαά οἵ 

811 ἐμ]ησς ἕο ἐμοα”): ὑο ὑμ6 Ἰαὔ0ε" μ6 5αγ5, ΄Τ]ο σεηί]εηες οἱ Ἠγ 

αρ]τ]ῦ ν]] ερτεαά Ὦγ ἆεστοες ἑΠτοισ] πε Ποιο Ῥοάγ οἳ ἴἶο ετηρῖτο, 

απᾶἀ αἱ] ὑΠϊηπσς Μ11 Ῥο {ογπεά α[ύετ {8γ Πχκεπεξς: θα] Ῥαςδες 

{τοπ ἴΠο Ἰεαά ἴο 8411 {πο πιεπηρετς” ΝΟΥ αγθ 5011 οἶοδε; ρατα]]ο]ς 

παηης. Της, 8116 δὺ Ῥατ] ρτοίεβδος ὑπαῦ Ὦο σ]] «σ]αά1γ βρεπά 

διὰ Ῥο βροηῦ) {ου ἢ15 Οοτιηύμίαη οοηγεσῦ», Ῥεπθσα τερεαῖς ἴ]θ 5816 

εὐτ]]κίης οχργθδΡΙοΏ, «οοά πει οι, ἴΠαγ βροπᾶ πα απο βρεη(΄. 

Ὑγπι]οθ ο Αροδῦϊο ἀεοίατος ὑπαῦ “απο πο Ῥατο 811] Πϊησς6 αγθ 

Ῥατθ, Ῥαῦ απίο {μο ἀεβιοᾶ απά απρο]ονῖησ ποὐμίπρ 15. Ῥιτο 16 15 

ἴμο Έοπιαπ Ῥ[Ι]οβορ]οτς ἁἀἰοίαπι παῦ «πο εν τῇδ ΜάΙΥΠΡ 8]] 

πιο δῦ. Ῥαα] ἵπ ἃ πε]]-γοπιεππογτοά Ῥαξδδασθ 

6ΟΠΊΡαΤ65 απά οοπῦταςῦ5 ἔ]ο ἐγαϊηῖπς {ου ἐλμο πιοτζα] απἆ ὑπ Ιηιπιοτία] 

ἴΠϊησς ο 6υ]} 

οτοΨΏ, ἃ ΒΟΓΙ ΚΙ ΠΟΥ Ἱπ]ας 886 15 πιαᾶθ οὗ ἴ]α βᾶτηθ ΟΟΠΙΡΑΤΙΟΠ 

ἴῃ {π6 0] οί ηρ ν/οτάς οὗ Ψεπεσα; “ ὙΥ Βαῦ Ῥ]ους ἆο αἰλμ]εύες τεοεῖγθ 

ἴῃ ὑμῖν {ασθ, Ὁγαῦ ὈΪονγβ 811 ουετ ὑμὶν Ῥοάγ. Ὑεῦ ἴΠεγ θᾶ αἱ 

ὑπ ἰοτύατο {Γοπη ὑμισϑὺ οἱ ϱ]ουγ. ἸΙμεῦ π5 8150 οΥετοοπιθ 811 {λπ]πσς, 

{ογ ους τοπατά 15 ποὺ ἃ οτοΥΏ ΟΥ ἃ Ῥαίπι Ὀγαπομ ον πο ἐγαπιρείαν 

Ρτου]αϊπηΐησ βἰ]θποςῬ {ογ ὑπ6 απποιηοεπιεηῦ οἱ οαν παπιθ, Ὀαῦ νιτύαθ 

απ βγη οὗ τηϊηα αηᾶ Ῥθαςθ αοααϊγεά εγεγ ἴδοι δ 

ἼἨο οοἰποϊάθποο απ] Ῥο {ατίμες Π]αδίταίοά Ὦγ ἴἶο {ο]ονήης 

1 γρ. ΜοΥ͂. οκχ “Ἀθο ἄοπιαπῃ 65569 
Ἠου οοτρας 5οᾷ Πορριάαπα οὖ απἰάσπα 
Ὄτετο Πορρίβαπα, απᾶ ασαϊη «Ἡασπας 
ΑΠΙΠΙΤ5...ΠΙΠ1] ΠΟΥ Τα ᾳπαθ οἴτοα βιΏῦ 
βααπῃ πα ]οαῦ, 5οᾶ αἱ οοπιπιοᾶα!ς αὐϊῦαι 
Ῥοτερτίπτς οὐ Ώγοβθταηβ. Βο 8150 Ερ. 
ΜΟΥ. οὗ. 24 “Ουϊοαυϊἃ οἴτοα ἴθ Ἰαοεῦ 
ΥΘΤΠΠΙ {απαπρααπα Ποβρίζθ]15 1οοἱ ΒΥ ΟΠ 885 
ερεοία. Τπ {118 Ἰαβὺ Ἰούίοτ (5 23) Ἡθ 
6ρεα]ς5 οὗ αἀταποῖηρ αρθ 45 ὃ “τιρεπῖπσ 
{ο αποίπαν Ῥϊτία (1π αἴππα πιαἰτπτοβοϊ- 

Ώ15 ραπ), απᾶ ἀθείσηαίος ἀθαίἩ Ὦτ 
{86 θύσω βἶποῬ οοπηδθοτα{εά 1π {πο Ίαπ- 
σαασο οὗ {πθ ΟἨτὶβίῖαη ΟΠ ΤΟ, 85 [86 
Ῥιτίμ-άαγ οἳ εὐετη]ΐτ: “165 15ΐ6, 4πθπι 
᾿δυηα δ γὴ ΒΥ ΘΙ ΤΩ τοξογπι]ᾷα, εοετωῖ 
ηὨδίαθ]]5 δύ (5 26). 

3 αἆ Ῥοϊψῦ. 7. 
ὃ ἄο Οἶεπι. 1ϊ. 2. 
4 46 Ῥγουϊᾶ. 5. 
ὅ ΚΡ. ΙΗογ. ποτ. 8. 
6 Εγρ. Μον. ἸΣΧΎΪ. τό. 
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Ῥαβδασος οἵ Ῥαποσα, ἴο ὙΠΙο] ἴ]ο οογγεβροπά(ης τοίετοηοςς ἴῃ δύ Ῥδὰ] 

81θ οΊναη ἴῃ ἴ]θ πΙαΥδίη, 

«Τπαγ οοηβοοταίο πο Ποίγ ἃ πα Ἱπιπποτία] απᾶ Ιπνίο]αβ]ο σοᾷς Ῥοπῃ, {, 23. 

1ῃ πιοῦῖοη]θ5ς πηα ζουν οὗ ο ν]]εςὺ Κῑπά: 0Πογ οἱούμθ ἔἶιαπι ταῦ ἐπ 

{ογπις οὗ πιαἩ, απἆ Ὀθαςίς, απά Πας), 

«ΤΊαγ ατθ 6Υεη επαπιοατεά οὗ ἐμοὶ οὗ 1] ἀθαάς, υ]]ο]ι 19 ἴμο ἘῬοπι, 1, 28, 

Ἰαϑὺ 11 οἳ 81] : απά ἴ]οη 15 ἐμὶν υυτοολοάποςς οοπιρ]εξο, ΤΏ θη εἶναπιο- 57 

{α] ὑμῖησθ ποῦ οπΙγ ἀε]ῖσ]ιὺ ὕποπι Ῥαῦ ατο 6νεη αρρτογεά ὮΥ παπι”, 

«Τ]ο ὑγταπῦ 15 απστγ πηἩ ιο Ποτη]οϊάς, απά ιο βαοτῖ]οσίοι5 ΠΙάΏ Ἠοπι.11.αᾳ, 

ΡΠ 5Π65 ὑμεί[ιςύ. 22. 

«Ἠο)ο 15 ὑπ6 παπ]θ {ΟΥ δὴ πποθργύαϊη σοος”. Ἔοπα, ὙΠ], 
. . 9 24. 

“Ῥουυϊπδοΐοιιβ σΟΟ 655 ΟΥ̓ΘΥΘΟΠΊΘΒ 6Υ1] πη6 δ᾽ Ῥοπι, κ, 
. . 21. 

ΛἹ Βᾶνθ α Ὀούθον απά ἃ εατε ΠΙϑηὺ ὙΒΘΙΘΌΥ Τ οαπ ἀῑδοονπ {Π|6 τος τι 

γα ποσὰ ἴμο [8156. 

“Το ἃ8 5ο {μεπι, Ἰοὺ τι ποῦ Ὀοαςῦ οἵ ὑῃθπηὶ : απἆ ]αῦ τιὸ 15ο ἐποῖὴ 1 Οο5, υἱῖ. 

Τ]ιο τηϊηα ἀἱβοογεις ὑπ6 σοοά οἱ {π6 τηϊπα 

| βραΓΙΠσΙΥ, 85 ἃ Ίοαη ἀεροδῖθοα πσιῦἢ 15, πνἨῖο]ι 1711] βοοη ἀερατίτ. ον 

| έἜο οΏεγ (οἆ 19 Πρετίγ'. 2 0ος. 11, 

ο «Νοῦ οπΙγ οοτγθοθεά Ῥιαῦ ἐγαπςβσαγος». ο το 
18, “Α π]αη 15 ποῦ τεῦ δα, Π]655 Π15 Τα] 15 ὑγαηβῆρσττϑα 1Πῦο ἴλποςθ 

ὑλίησς σνἨῖσῃ 11ο Πὰ5 Ἰθαρηὐ "ἢ 

«ὙγΠαῦ 15 τῆ ὃ Α. ογασκοἆ νϑββϑὶ νυηῖοῖι ση] Ῥγεα]ς αὖ ὑπ6 Ἰοαδῦ 2 ον. ἵν. 7. 

ΕΠῚ ἡμᾶς 

«Της 15 ρα]αίατγ; ποῦ {ο ἁβεοοϊαίθ ὙηΙῦἩ ἔποδο τπ]]κο οιιρεἶνος 2 ὅσου. τί. 
| . . 9 1 . πα Ἰανίηο ἀῄοτεπῦ ἀἆθβῖγας.”.) 4 

“Ταῦ σἱ(ὲ 15 ΤᾺ ΤΩΟΓΟ Ἰν6Ι6οΠηΘ νημῖο] 15 οἴναη ση] ἃ γθαᾷγ ἔ]αη 2 005. ἵκ.7. 

ἴιαῦ νηλΙο] 15 οἴνατ τ ἢ} ἃ [811 Ἠαπα 5. τὰν ασ. 

ἑαἴ]ετ αρ απᾶ ῃτεδθγγο 01ο πιο”. Ἔρῃ. Υ. τό. 

ΕἸ οοη/{ο55 ὑπαῦ Ίοσε οὗ ον οὗη Ῥοάγ 15 παῦαγα) {ο τ1515.) ἘΡΗ. ν. 28, 
20. 

1 (6 διιρογξβὲ. (Έταστα. 31) ἵπ Ααραςῦ. 
Οἵυ. εί νι. το. 

4 Ἡρ. Μογ. χχχὶσ. 6. 
8. (ὁ [τὰ Ἡ. 28. 
4 ΓΕ}. Μογ. Χὶ δ 2. 
6 ἆε Βεπο[. σαῖς 31. 
6 41 Κι. δοαί. 2. 
7 Γρ. Μον. Ικαίν. 18. 
8 (ὁ Τι. Ὀεαί. 15. ΟαπΙραΤο {1ο Ια1ι- 

σαᾳρο οἳ ος ΤΗίπχςσγ, «  ΠΟΒΘ βογτίορ 15 
Ῥοχ[θοί [γοεάοπι. Έ]δοπ]οτο (Ε. Ιου. 
τη) Π6 αᾳποίθβ ἃ 5αγίησ οὗ ἨἩρίοπτας, 
«Τλοα τητιϑὺ Ῥο {1 βἶατο οὗ ΡΙΙΊοβοΡΏγ, 

ΡΗΠ., 

ὑπῶῦ παο ΠΌΘΟΥ ΠΊΔΥ {Τα {ο ἐῃγ 
1οὐ. 

9. Ερ. Μογ. τν]. τ. 
10 Ἡρ. Μογ. χοῖν. 48. 
1 αᾱ Ἠαγτο. 11. ο ΡΒ. χσσὶ. τᾳ “1 

ΔΠη ΏΘ6οοπῃθ 1ο ἃ Ῥτο]θη γ6556].᾿ 
13 Ἡρ. Μογ. ΣΉ 2. 
15 ἄε Βεπε]. 1. 7. 
1 Πρ. ΜΟΥ. 1. τ. Βο αἶξο Το 5ροα]ςς 

εἰ5οιπηοτο(άε Βτευ. Ρ{1. τ) οὗ Ιπνοβ{πρ᾽ 
6παθ (οοπ]οσατείτχ). 

15 Ἡρ. Μου. χὶν. τ. 
{ος 1οτο 15 / οατί{α5.) 

Τ]ιο πγοτᾶ πβοᾶ 

19 



290 

Οοἱ. 11. 22. 

1 Τ1πη. 1.9. 

1 ΤΙῃ.1Υ.6. 

Λοῖς στ]. 
24 56. 

ΧγΗ. 26. 

ΣΎ. 97. 

ΧγΙΙ. 20. 

Τ]ηο Πτοῦ 
πιρτθβδίοη 
ίγοπα {1656 
ρατα]]εΙβ 

ΞῚ ῬΑ ΌΠ ΑΝΡ ΡΗΝΕΟΔΛ. 

« Ἠ]ι]ο]ι οοΏιο5 ΟΥ ῥ85565 ΔΎΤΘΥ ΥεΣΥ απἰοΚΙγ, ἀοδηοθά {ο Ῥϑυῖβῃ ἴῃ 

ἴ]ιο νουΥ δίης (1π 15ο αδα 581 Ρον σαγαπι).. 

«εϊθ]μου Ίοπε]5 ΠΟΥ ρεαχ]5 ἑατηθά μου 5146". 

ἵ 

4 

«1 τοβεοῦ Ποὺ Π1αΠΥ οχοτοῖςδθ ὑμαῖγ Ῥοά ες, πον {ου ὑμεῖγ παϊη(α”, 

“Τὺ 15 α {9ο]1Ι5Ώ οοοαραδίοη νο θχογοῖίβθ πο τηιβο]θς οἱ ἴ]λο αΓΠῃΒ.... 

Ῥούατη απἱο]«Ιγ {ποια υμο Ῥοᾶγ ὕο ἴπο παπά: οχοχοῖβθ Ἠῖ5, πῖσ]ᾗύ απά 

αγ”. 

«Ώο ἔἶιοδο πηθη {δαν ἆθαῦμ, πο 10 1116 Ἠνίησ ἴΠεγ Ἠαγο 

Ῥατίοά ἐπαπιδε]ναοςὸ 1 «Ἠο [15 5101 : πα, 9 15 ἀθας 

“ΠΟΥ Ίνα 111, π]ο ἆτο αἶπατ5 Ἰοατηῖησ ἴο νο]. “ον Ίοης 

τὺ ἔμοιι Ίεατη  Ῥοσίη {ο θασ]ι”. 

Τη ἐλο ορεπῖπσ 5εηύεποες οἳ ους Ῥατία] ΒοεγνίοῬθ Όππο Ῥαβδασες 

οἵ Φοπιρύατο ἆτο οοπιρ]ηεά: ο Ῥτοισ]ί ποὐλίης Ιπίο {5 ποτ]ὰ 

απά 1ὖ 15 οθτίαϊη νο δ ΟΔΙΥΥ ποῦμῖησ οαῦ, ΤΠο Τοτὰ σατο απἆ 

ἴμο Τιοτά ἸαίἩ ἰαῖζθα απγαΥγ: Ὀ]οβδεᾶ Ῥο πο πὴ οὗ {μ6 Τιοτά. 

Ῥοῦ] Ῥαββασος Ίαγο Ῥατα]]εὶ5 ἴῃ Ὄθηθοα: “ΝΟΣ Ποοῦ Ῥ]ας οβοττο απ. 

Ἱπα]ενῖς" Σε Αμθύα]ό ({οτύαπα) εοά ἀεάιθ]". 

Τὴ ἴ]ια βροθοἩ οὐ πο Αγεορασαςδ ασαῖη, Ὑ 10 τὰ αἀάτεβεεά 

Ρατ] ο ἃ Βὐοίο απάϊεπσθ, πο 5Ποι]ά παζατα]]γ αχρεοῦ {ο Επά 

ῥατα]]ε]ς. ἜΤμο {οΠονήησ Ῥαβεασες 1501 {Π16 οχροοία[Ιοη. 

«Τ]ιο πν]ο]θ σου] 15 Ὁ86 ἔεπιρ]θ οὗ ὑπ6 Ἱπηππονία] σος"... ὁ Τεπιρ]θς 

ΔΘ ποῦ ἴο Ὀ6 Ὀυϊὺ {ο αοα οὗ βἴοπεδ Ρι]εά ου Ἠϊσα: Ἠο πιιιδὺ Ὀο 

οοηφεοταἰοᾶ 1π ἔ]ιο Ὠσανῦ οἱ θοῇ πα ο, 

«Ασα παπῖς ποὺ παἠπἰβέου, ου κο! Ίο Ἠιπησο] τηϊπήςθοτοί]ι 

{ο ιο Ἠππιαη χαςθ. Ἠδ 15 δῦ Ἰαπά ετεγγνπετε απ {ο 811 πιεη”». 

« ('οά 15 ηθαχ περ: Ἠο 15 πιὰ {π66 ; Ἠδ 15 νηθμῖη ή. 

«Ἔλοι 51.810 ποῦ {οτι Ἠίπι οἱ εἴ]γοι διά ρο]ά: ἃ πο 1ήκεπεςς 

οὗ ἀοά οαηποῦ 6 πιοι]άεά οἱ {1115 πιαῦετ]α] "0. 

πο Ετεδύ Ιπιργθβδίοη πηαάθ Ὦ7 ὑΠ15 5ετίες οὗἨ Ῥατα]]εῖς 15. αὐ]κῖησ, 

Τ]6γ 86επι ῦο 5ΠΟΥ ἃ σεηετα] οοἰποίάθησς 1η ὑμ6 ΓαπζαπιοηίαΙ Ῥγίι- 

οἵρ]εβ οἳ ὑμθοϊορῪ απά ἴμο Ιεαάϊης πιαχίτης ἴῃ εἰλμίον: ἴπεγ ΧΙ ιῦ 

ἸΩΟΥΘΟΥ͂ΘΥ βροοῖα] τεβεπιρ]αηοες 1Π. Ίππασετγ απά οΧΡΤΘΡΒΙΟἨ, ἹγηΙσΙ, 16 

1 ᾳε Τ{. θεαἰ. 7. 9 Ἡρ. ΠΟΥ, οἳ. 25. 
2 αὦ Ηεῖυ. πιαίγ. τό. 19 Ἡρ. Μον. Ιπ1. 7. 
ὃ Ερ. Μον. Ισαςσ. 2. 1 ἄε Βοεπε]. ντ. 7. 
4 Ἐγ. ΙΜοΥ. αν. 2, 5. 15 Ἔπγαρπι, 123, ἴῃ Τιβοίαηύ. ϊυ., Ιπεί. 
δ Ἐρ. Μον. οσσ. 5. τι. 25. 
6 “δ᾽ γον. 11. 12. τὸ Ερ. Μον. ΣΟΥ͂. 47. 
7 Πρ. Μοῦ. ασΗΠ. ο. 14 Ἡγρ. Ἠογ. χΗ. τ. 
8. Κρ. ΜογΥ. χαχα. 9. 16 Τρ, ΜΟΥ͂. ασχ]. 11. 

--. ως 
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ποπ]ά 5εεπι, οαπηποῦ Ῥο εχρ]αϊπος α5 ἴμο τορα]ό οἵ αοοϊάςηῦ, Ῥαὺ πχαςό ποοᾶς ἐο "9 

Ῥοϊπῦ ὕο βοπιο Πδύοτίσα] οοΠΠΕΣΙΟΠ. πο ος 

ΝΝΘυθυύ ἢ 6 1655 ἃ ποαγου οχαπ]παξίοη Υεγ πιαζογῖα]]γ ἁπαϊπῖς]ος ἐ]ιο 

{οχοο οἳ ἁ {815 Ἱππργοββίοῃ. ΤΠ ΤΠΑΠΥ Ο8565, Ὕμετο ἴμο ρατα]]εῖ ατο 

γηοδὺ οἷοβθ, ο ὑπθουυ οἵ ὦ ἀῑτοοῦ Π5ίονίσα] οοπησχκῖοη 15 Ιπιροββίθ]ο ; 

ἴῃ ΤΩΔΏΥ οὔ]ους 16 απ ὯΘ ΦΠΟΊΥΏ ὑο ο ((αἰδθ ΠΠΏΘΟΘΒΣΑΥΥ; Ὑ8116 ἴῃ ποῦ 

ὃ ον Ἰπδίαποςς πο τοδεπιρ]αποθ, Ίούεγοι αἰτ]κίπσ, πιιςύ Ῥο οοἩ- 

ἀαπιπεά αξ 1ΠΌΒΟΥΥ δα {αἱασίοαδ. Α ον ἀοάποίίοηπς πιο οἩἨ ἃ]] 

ἔ]ιοςο Ἰθαςς, ντο εἶια]] 5611] Ἰανο {ο οοηρῖἆθν νλεί]ον ἴ]ιο γοπιαΙηῖης οοἵ- 

οἸάεησθς α1θ Απο] α5 ὅο τεαπῖτθ ΟΥ {ο βασοοβῦ ὑμῖς πιοῬ οἱ φο]αθῖοη. 

Ι. Τη Ἰπγορίσαίίησ ἴλπο Υ6άΡΒοΠαΡΙεηθ» οἳ οχρ]αϊπῖησ οοἰποῖ- Ῥίβοπ]ίγ 

.4εποςβ Ῥοΐχγθεη νο ἀἰετοπῦ απἴ]οτς Ὦγ ἀῑτοσν οὐ]σαίίοι οἩ. ἐπ6 ἤρα 

οπθ Παπα ΟΥ' {16 οὔμαν, ὑπ6 ἁαίο οἳ {ο βενεταΙ υυϊθησθ. αγο οἳ- {86 Το]ὰ- 

τιοιδ]γ ἃ πιοδύ Ἱπιροταπί οἸοπιοηῦ 1π πο ἀθοῖδίοῦ, Τη ιο Ρργοδοπύ Ὃ η 

Ἱηβίαπος ἴ]ιο τε]αίῖνο «Ώτοπο]οσγ 15 Ιπνο]γεά ἵπ οοπβΙἆθγαδρ]ο ἀπβ]οι]όγ. 

Τὸ ἵδ τοας]]γ ὕσαθ ὑλαῦ ο Πΐίογαιγ αοἰϊνιῦγ οὗ Ῥεηθσα οοπιργῖδος 

αΏοιῦ ο βαπ1ο Ῥετίοά οὐδ πἨΙο] (τι ἢ ποι οχοερίϊοηπ5 α5 ἴἶθ 

(.οβΡεΙ απἆ Ἡρίκί]ος οὗ δῦ ο ομτ) μ6 νυϊθηρβ οὐ ὑπ6 Αρορίϊος απἆ 

Ἠναηρσο]εῦ» οχίοπά. Ὅτῦ 1π Β0η16 6.565 οἱ Ῥατα]]ο]ίδπι Τὸ 15 ἀΠ που], 

απά ἴῃ οίΠοτς νο] ΙΠΙροββΙΡΙ6, ο 8ὰΥ ΒΟ γι ηρ οαη οἸαῖπι 

ῬτγιογΙῦγ οὗ παρ, Τῇ πο Ἡριδίες οἳ Φύ Ῥατα] πια {ου ἐ]ιο πιοβῦ 

ρατῦ Ῥο ἁαίεά στ]! παντου’ Ἠπωϊζδ, ἰΠῖδ 15 ποῦ ὑῃ6 ϱαξο σι {Π6 

(.οβρα]5: απἆ οη ἴμο οἴμεν Παπά ο ο,χοπο]οσ7 οὗ Ῥεπθσα”5 εντ] ηρ5 

15 ὙΠ 5ΟΠ16 {εν οχοθρύϊοης νᾶστιθ απἆ πποοτίαϊη, ΤΠ ΠΙΞΗΥ ο.δεςδ ΤῊΘ ΡΙΟΥ’ 

ΊονΥΘΥ6Υ 16 5οοπιβ Ιπιροσβῖρ]ο ὑμαὺ πο Ὠὐοῖο ΡΗΙΙοβορ]θς ο. Ίαγο δρ ο 

ἀθιϊινοαά ἢϊ5. ἰΠοισλῦς ου Ἠ15 Ἰαησαασο οτι ἴμο Νου Τοβατηεηὔ, ο... 

Έμοισ] ἴ]ο τηοϑῦ ππΠΘΓΟΙΙ5 απᾶ τηοςί αἰτι]κίησ ρατα]]εῖς αγο {οιπά ἴῃ 

15 Ἰαὐοςῦ τυ ησς, γϑὺ βοπΏθ οοἰποίάςησθς οσο ἵπ νγοχ]ςς πν]μῖοὮ της 6 

Ῥε αβεισηοᾷ ο Ηῖ5 οαγ]ῖο; Υ6α15, απά ἴλερδο νγογο οοπιροβεᾶ οργαϊπ]γ 

Ῥθίογθ ιο Πγεῦ (.οβρε]5 οοι]ά Ἠαγο Ῥθθὴ οἰτοι]αζεά ἴῃ Ἔοπιθ, πὰ 

Ῥογῃαρς Ἰθίοιο 6 Ὕγοτο 6Υ6ηΏ Ὑπτ]θθῃη. Ασαϊη βονετα] βίτοπσ 

1956ΠΙΡ]8ΠοθΦ οσοι ἴῃ Ὀεηοασα {ο ἴλοδο Ῥοοῖς οὗ ἴ]ο Ίαν Τοδίαπιοη ὃ 

νο πο υΥτ]ὔύθη αξἴον 5 ἀθαῦμ. ΤἨβ ἐμο Ῥαξδασο πΥλΙο] ἀπνο]]ν 

οὐ ιο {αὔματ]γ οἩαςίϊδεπιοηῦ οὗ (οἆ ' Ρτεδοπί5 α οοϊποϊάσηςθ, 5 16- 

ΠαΤ]καΡ]θ 85 αΏγ, ὕο ἐμ Ίαπσαασο οὗ ἐμ Ερὶβί]ο ἴο ἐμ Ἠοῦτανς. Τ]τιβ 

ασαῖπ Ίπ ἰτασῖπς πο Ῥροτίταϊὃ οὗ ἴλο ρεγίεοῦ πηατ (γ]]σ]ι Ίαςδ Ῥθει 

1 566. 8Ἠογο, Ῥ. 279 84. Οοππρβτθ 11, 12, πΠϊσ]ι 15 ᾳποἰθᾷ ἔλεγο, 
ἨοΡχοπβ ΧΙ, 5 Εᾳ., απᾶ 560 Ῥτογ. Π. 

10---2 
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Βοεηθοα)ϐ 
οὐ]]σα- 
Ώοης ἴο 
Ῥτονίοαβ 
ΤΙ{ΘΙΡ. 

51 ΡΑΌΙ ΑΝΡ ΡΕΗΝΕΟΑ. 

ὑποισ]ηῦ {ο τεβεοῦ πιαἩ7 {εαύιτας οἳ ὑπ6 118 οὗ ΟἨτὶςς, ἀεμπεαῦεα Ἱπ. 

0π6 (ᾳοβΡρεΙ5) Ἡο ἆεδοτίρον Ἠϊπι α5 “εΠϊπίης κο α Ἠσ]λί ἴῃ {116 ἆατ]ς- 

Ὠθςς"); απ οχρτθβδίοη πΠΙο] αὖ οποθ Τ608}15 ῃ6 Ἰαησιασα α]ρ]]εά ἴο 

ἴμο Ὀϊνιπο ὙΥ οσὰ ἴῃ {μθ ρτο]οσαο οἱ δύ ο ο] (ποδρε]. Απά ασαῖη 1η 

ἴμο 56.165 οὗ ρατα]οἰ σἴνεη αΏονο ΙΠΙΑΠΥ τεβεπηΡίαποθς ση] Ἠατο 

Ῥεεη ποὐῖοθᾷ ἴο ὑμ6 Ῥαρίοται Ερϊδί]ε5, στ] οαη ἨΠατάΙγ Ἱαγο Ῥθεεμ 

πντθίοη Ῥοΐογο Βεηπεσας ἀθαύῃ. Τ]εβο {αοῦδ, 1 πε; ἆο ποῦ Ῥρτοτο 

ἸΏ 0, αὖθ δὖ Ἰεαδύ 5ο Ίαν να]ιά α5 ὑο 5ῃον ὑλπαῦ λαο 5 016 ἴπεοτΥ 

οὗ ἀἰτεοῦ Ῥοντοπίπο {Τοπ πο Αροδίοᾗο ντι ΡΒ σν]]] ποῦ πιθεύ αἱ] 

ἴμο {αοῦς οἵ {πο οᾳ56. 

2. Ασαϊη; 1ὖ 15 ποὺ βυϑηοιθηὺ ο εχατηῖηο Φεηθολ5 Ἠπιθίησς ὈΥ͂ 

{πεπηδε]νες, αὐ πο πιιςῦ επαπἶτο ΠΟΥ ζω; ης νγας απ οιραῦεὰ Ὦγ 86 

οἰάςι ΡΙΗΙ1ο5ορΏςετς ἴῃ ὑμοβθ Ῥτ]Παπύ ἢ 565. οἵ ἐλεο]οσίσα] ὑταῦῃ οὗ 

οὗ οἴ]ῖσα] βεπϊπισηῦ, υ]οῖ Ώοπι πι ο ὤπιο ἄἀαζζίο6 τιὸ ἴῃ 815 

πγϊθίησα, Ἡ ἴον αἲ] ἴΠεγ 5]οι]ά Ῥτογθ ο ο οηΙγ Ησ]ίς τεβεοῦεά 

{γοπι πο πο ]οϑὺ ὑποισ]ῦς απἆ δαγίησς οἱ {ογππευ ἆαγ5, ος αὖ Ὀοδύ 

οἱά τες τεκΙπάἰεά απἀ {αηπεά ΙΠπίο α Ῥτϊισηῦετ Παππε, πο πᾶν {ουπά 

ἃ. 5ο]αῦΙοη 1ΠΟΤΘ βΙπρίο απά παίιτα], Όπαη 1 νο Ψετθ {ο αβοτῖρθ επι 

ἰο ἀγεοῦ ΙΠὔεγοοασςθ ση] ΟἨτ]ςαηπ. ἴεασμαις ου ΙπιπιεζΙαΐθ αοαπαϊπζ- 

4ης νηζ ΟΠτ]δῖαν τησ», 9 5881}1 ποὺ ο6α5θ ἴῃ 0815 ο.5δθ ἴο 

γοσατᾷ ἴΠεπῃ α5 ὕταθ Ρτοπιρῶίησς οἵ πο Ὑγοτά οἵ (ἄοἆ πγΠμΙς] πγας ἔτοπα 

ἴῃο Ῥεσιππίηςσ, Ῥγισ]λό ταγς5 οἱ ὑμ6 Ὦϊνιπο Τσ] νγη]ο]ι «ννας ἴῃ ἴμο 

νο] ̓  ὑπουρῖ “ὑΠ6 υγον]ά Ίκπεν 16 ποῦ, γ]ήσ]ι “5. ποὺ ΤΠ ἔθ 

ἄατ]κηεςς᾽ ἐ]οαση 6 ὑπ 6 ἀΔΥ ΚΠ 655 οοπιρτεμεηάεά 16 ποὺ᾽ : Ῥαῦ πτο 588}} 

πο Ίοηπσατ οοη{οαπά ὑμϑιῃ σι ὑμ6 αἰτθοῦ αὔα]σοπορ οὗ ὑπ6 6απηθ Ἠ/οτά 

τηϑᾶθ Ηθβῃ, ὑῃ6 ΘΒ θοβίηδῃ αὖ Ιοησῦ] {αρετπασ]εά απιοησ ΊηθΏ,  ΨἨ056 

ΘΊΟΥΥ πο Ὀοε]ε]ά, πο σ]οιγ 85 οὗ ὑπ6 οη]γ-Ῥοεσοίῦζεη οἱ {π6 Ἐαῦιαγ. 

Απά {15 15 πιαπ{εβί]σ {πο βο]αίοη οί ΠΙαΠΥ οοἰποίάεπσθςδ πγἩ]ο]ι 

μάν Όδει αἀάποθᾶα α,οτο. ΤΠοισ]ᾗ εηεσα γα5 εδδεη{Ια]]γ α Φίοῖς, 

εῦ 11ο τει πνάεἰγ απάἆ Ῥοττοπεά {ταε]γ ἔγοπι 411] εχϊσθῖησ βο]οοίδ οὗ 

ΡΙΙΙοβοραγ’. Τὸ ὑπ Ὦγίπασοτεαης απᾶ ὑῃ6 Ἐ]αϊοπ]ςῦς Ίο 15 Ἰαγρε]ν 

Ιπάθρύεά ; απά ευεη οἵ Ἡρίσατας, ἴπο {οαπάου οἵ ὑπ να] 5οποο], Ίε 

εροαϊςς η] ἴλμο ἀεεροδύ τεδροοῦ”. Τὸ ψ1Π] πᾶν Ὀθθῃ ποδοεά Ὅπαῦ 

ϱετοτα] οὗ 86 πιοδῦ αἰτ]κείησ Ῥαβδασος οἶδεά αΏονο ατα ἆτθοῦ απο- 

1 Ε}. Μογ. οχχ. 13’ Νοη Ποῦ απ  βεπίεηδία 5π1, ητίζ15 Ἠου ποβῖτϊ5 ῬΟΡτι- 
ἦτ {οπεῦτίς Ίπππεη οΗ 1510.) Ἰατίρας ἀϊσαπι, 5αποΐα Βρίοπταπα εἰ τεοία 

3 960 π]αΐ Π6 5805 οὗ Ἠ1παςε] 1, ὧε ΚΥὲδ,  Ῥτ8οῖροτθ οὖ, 51 Ῥγορίτ5 αοσθβΒεσῖς, ὑγ185- 
δεαῖ. 3, ἀ6 Οἰϊο ο (20). {18 : οοπαρ. ΕΜ}. ον. Π. 6, Τί. 6, τη. 

8 ὧο 10. θεαί. τ “Τὰ δῷ (πἱᾷεπα ρα 8, ΣΧ. ο. 
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ύαοης {9οπ θυ] ον ΥΥΙΦΘΥΑ, απᾶ ἰ]λοαγείοτθ οµπ Πᾶν πο ΙππιθάΙαΐθ 

οοππεχίοη να ΟἨτ]ςαη οἴμ]ο. Τ]ο βοπ0ιπιοηῦ {οΥ Ιπρίαπος, νλ]οἷι 

ΑΡΡΤΟΒΟἨΘ5 πιοβδῦ πθαχ]Υ ο πο ΟΠτίκαη πιαχίπαη «Τιουθ ΥγοΙΥ 6Π6- 

πηῖθς;᾿ 15 ανοπνοᾶ!Ιψ Ῥαδοᾷ οἩη ἴ]ο ὑεαομίης οἱ Ἠῖς Βίοῖο ργθάθοθββουβ᾽. 

Απά ππενο ὑλ]5 15 ποὺ ἴμρ σα56, τοσθηῦ Τθ5ΘΔΤΟΙ ας βΠονγη ὑπαῦ (10 Ῥατα]]οῖς 

8ΟΠ16 οχοορύΙοης) Ῥαβδασο65 ποῦ οπΙγ αξ Ῥτο[οιπά 1ῃ 186 ]1ηρ απά ἐγα{]ι- ο... 

Γα]. ἴῃ βεππιεηὀ, Ῥαῦ ο{επ νετ βἰππῖ]αν 1η αχρτθβθίοη απά ποὺ 1655 νο... 

ευτ]κίησ 1. ὑΠ6 1} ταδε Ώ]αποϱ ὕο 086 ΑΡοβίοΠο νυτ]θίησα, οαΠ Ὦθ Ργο- 

ἆαοεά {τοπι ἴπο οἰάοτ ΡΗΙ1οβορΏατβ απᾶ ροθί5 οὗ ὤτεεσο απἆ Ὥοπια”, 

Οπο Ιπβδίαποθ “1 βι{Πορο. ἈῬεποσα5 Ρϊοῦατε οἳ πο Ῥετ[εοῦ πηαη. Ίος 

Ῥθευ αἰτθαάγ πιεηθοπεά 85 τεβεοξῖηπσ 5οπᾳθ {εαύαγθος οἵ ἴ]ο «Φοη οὗ 

Μαπ) ἀεμπθαῦεά 1Π ο (ποβρεῖδ. Ὑεῦ ὑμ6 6αγ]ετ ροτγαῖῦ ἄναντ ὮΥ 

 ῬΙαἴΐο ἴῃ 105 πηπαζθ ἴοιςμεβ τερτοάαοες μα Ἰ]επέεβς ση α βάε]Ιῦγ 

'. οταοϊβεᾶ (ἀνασχινδυλευθήσεται)., 

΄ ουσΏύ {ο ο εχἰεπζεἆ ὕο οοιποιάεποθδ οὗ Ιαησαασε, {οτ ΠΟΥ͂ πΙαΥ Ῥο 

΄ απά ο{ῦεη ατθ, 6/παΙ1Υ [ἈΠ] δοίοιιβ. 

“Φὐοϊοῖδπι απά ΟἨτὶςΠαπΙύγ ατο {οππᾶάςά οἳ γγιάα]Ιγ ἀππετοπῦ ἐλοεο]οσῖσα] 

50 αὐτ]κίησ, ὑμαῦ ὑπ οἈτοπο]οσῖσα] ΙΠροββδΙρΙόγ αἶοπο Ίας γοδοιεά Ἠϊπα 

Ώγοπα πο ο«Ἠαχσο οἱ Ρ]ασϊατίδτα: ΤΠοασῃ ἀοῖπσ πο πτοηῦς, ΦοογαίθΒ 

18 τεργεβδεηζεά βαγίηΏσ, «ο ν]] Ίανο ἰπο σγεαζεδὺ τεραίαίίοη {οτ 

ΝΤοηρ-ἀοίπσ, «Ἠθ να] σο ἔθυσα Ιπιππογαρίο 6Υεη ο ἀεαίῃ, α)- 

Ῥθανῖπσ ο Ὀ6 απ]αςύ ἐλτοιρ]οιῦ 116 Ῥαῦ Ῥεῖης 1α5ὺ,, “6 π]] ὍΘ 

6οοατσαᾶ,) “]α5δῦ οἱ 411 α[νοτ ϱαΏετίησ εΥετ; [πα οἱ ενΙ] Ίο “11 Το 

ἨΝοῦ αππαζατα]]γ ΟΙεπιεπύ οὗ Α]εχ- 

΄ απάνία, αποὔῖησ ἐμῖ5. Ῥαβδασο, ἀεσονῖρον Ῥ]αΐο α5 “811 Ῥαῦ {ογείο]Ητσ 

ἴπο ἀἱδρεηδαδίοη οἱ βα]ναβίοπ”. 

8. ΤΟΥ: ο Ῥτονετρία] αβδρΙοίοη ὉΠ]ο]ι αὐζασλας ὑο βὐαδβίῖορ Μαηγ οο- 
1ΠΟΙάΘΏΟΘΒ 

2 419 {8118- 
Απ΄ ΘΧΡΥΘΕΡΙΟΏ ΟΥ ἃ πιαχίπῃ, γγἨ]ο] 619118. 

ἀεύασ]ιεά {γοπα 105 οοπίοχῦ ο/οτς ὃ βἰτ]]κε]ησ τθδεπΡ]αΏοθ ο {Π6 {π6ο- 

ἸΟΡῪ ος πο εὐῃῖο οἱ πο (ΔοβΡεΙ, 15 {οαπά ο Ίατο ἃ Πο] ἀπετεπί 

Ῥοαν]ης πεη οοηβιάεγεᾶ 1Π 105 Ρτορετ ΤΟ] αὐ] 08. 

ΤῊΝ. οοηβ]άεταίίοη 18 αδρεοϊα]]γ Ἱπιροτίαπῦ ἴῃ ἴ]θ οα5ο Ὦ6ίοτθ 118. Βἐοϊοῖρτη 
απά ΟΗτίβ- 
ἘΔ ΤΥ ατθ 

οοποθρίοΏβ; δη4 ἴλμο οἰλίοα] ὑοασομίηπσ οὗ ὑμῃ6 ὕνγο ἴῃ ΤΠΑΠΥ τοβρθοὺβ οΡΡοβεᾶ, 

Ῥυθϑθηὺβ ἃ ἀῑτοοῦ οοπίτας0, δῦ 1 6Υοπ16 γα5 16 δβίγαυ εἶπεν Ὦγ 15 

1σΏοταΏςθ οὗ ΡΗΙΊΟΡΟΡΗΥ ΟΥ̓ ὮΥ 15. ραταλῦγ {ον ἃ βίεγη αβοαίΙοῖδηα, 

1 46 Οἴϊοτ (28). 69 8Λοτο, Ρ. 233, Ἔδοϊθοίϊοῃ οὗ Ῥ8ββαροΡ ἴῃ Ἡ, Βοεμποϊᾶος 
ηοῖθ 8. 366 8159 ΒοἨποϊᾶοτ Ο6)ἱΠίε]ιε 
Α1ᾶπσε Ῥ. 327 86. 

3 Κ΄. Ῥαχα]]εΙβ 816 Ῥτοᾶποθᾶ ἔγοπα 
ο]άςς τοις Ὦγ Αποονιι (Φέπέφιιε εἰ 
δαΐπί Ῥαιῖ), πο Ἠα8 πγοτ]κοᾷ οί {Π15 
11π οὗ απραπιθη{. 3.66 8150 [Π6 ]αχσο 

Οιγὶφἐ]ίσ]ιε Κα ἄπο ατι8 επι (γίες]ιίβε]ιθπι 
μπα Πνπιῖβε]ιοι Ιἰαβείκεγπ(ἀοίμα,ιδό5). 

ὃ Ῥ]αΐο εβρ. 11. ῬΡ. 361, 362. 900 
Απροτίη Ῥ. 254 54. 

4 Φίγοπι. Ὑ. 14. μονονουχὶ προφητεύων 
τὴν σωτήριον οἰκονομίαν. 
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ΒΘἨΏΘΟΑΤΑ5 
Αι. Όχτιθ 

Βίοίο, 

Ἠ]α ρ8ή- 
{Παϊβ{1ο 
πηβ{ετ]α]- 
1δτη, 

51 ῬΑ ΑΝΡ ΡΕΝΕΟΔΑ. 

νγ]οη Ίο 814 ὑμαὺ ΄ ιο ΜΦῦοῖο ἆοσπιας 11 ν6ΥΓΥ ΠΙΑἨΠΥ Ῥοϊηῦς οοϊποϊἆθ 

τυ ους οι’. 16 15 1Π ἐμο ἀοοίτῖπεςδ οὗ ἐἶλο Ε]αζοπ]δύ απἆ {πη6 Ῥγ- 

(ασογθαἨ ὑμαῦ ὑπ 6 ἴγασυ ΥΘΡ6ΙΩΡΙαΏςε5 {ο λε ὑθδοβῖηρ οἱ ὑπ6 Β1016 ατθ 

ἴο Ῥο 5οασ]Ώῦ. 10 νγαδ πού 8 Ῥοτοὶ Ῥαῦ ένο Αοαάεπιγ ὑπαῦ 50 ΠΙΞἨΥ 

{απιοι5 ἔθασλοι5, ΠπΚ6 ο αδάτπ Δαν απἀἆ Απσιαουπο, {οαπᾶ ζο Ὀ6 ἴ]θ 

νοςρα]θο 6ο ὑμ6 Οµατομ οἵ 0Ἠτῖ5η. 

ΡΗΙΙΟΒΟΡΙΥ οο1Ί165 1 οοπ{αοῦ ση πο (οβροὶ; Ῥαῦ Βίοϊσῖδα Ἠπιονθ8 

ἴῃ αποῦμον πα, ταπηῖπσ Ῥαγα]]εΙ Ιπάεοά πα Ιπιρτοβδίτθ ὮΥ 105 Ῥατα]- 

16] θα, Όταῦ {ον ὑ}15 Υουγ 16αδοη Ῥτεο]ιάθά ἔγοπι αΠΥ αΡΡΤΓΟΧΙΠΑΦΙΟΠΣ. 

Οµπ]γ ν]εη μ6 ἀεεετῦς ἐἶιο ύοϊο Ρ]αῦίουπι, ἆοες Όεηθσα τεα]]γ αὐ- 

Ῥτοβο]ι ἴ]ιο Ίουε] οὗ ΟηδαπΙζγ. Βύτασ]ς ὈΥ ἰνεῖν Ῥοαιίγ, Ἡε αἀορῖδ 

δια οπιροᾶϊῖος ἐἶια πιαχίπι5 οἱ οἶλει 5ο͵οοί5: Ῥαό ἴμεγ Ῥείταγ ὑμὶν 

Ασιῑη αηπά αδαῖηπ ἴῃο Ε]αῦοπῖο 

{ογοῖση οτῖοῖη, απά ταίαδο ῦο Ῥο Ιποογροταίεά 1Πΐο 15 βυβύθχα. 

ἘῸΣ οὐ ὑμ6 ν]ο]ο Ταούυπας ας στρ, ν]εη Ὦθ οα]]εά Ῥεποσα 

ἃ πιοβῦ ἀεθετπιῖηθᾶ {οἱ1ονγετ οὗ πο Βύοῖος”. 

ΙΙΦΥΥ6] ὑμαῦ αΏΥ ο9Π6, α[ῦετ τεαάίησ α ἔθ Ῥραᾶδε5 οὗ [5 πη1ζες, 

Τὺ οιη οΏΙγ οχοὶζο ους 

μοπ]ά οπθοτύαϊη ἃ δαβρ]οῖοη ο Ἠ]5 Πανίηςσ Ῥδθῦ ἴῃ ΔΠΥ 56Π56 ἃ ΟἨ]β- 

ση. Τῇ πο εαρεγβοῖα] οοἸοατίηπσ 15 ποῦ βεϊἰάοπι ἀεοερίνο, νγθ οδῃ- 

ποῦ Ῥεπεἰγαζθ αἰάπάθερ πνΙὐλοαῦ εποουιπύθγῖίπσ 5οπΠ1θ τσι απἁ 1η- 

Ποχιρ]ο ἆοσπια οἱ πο Βίοῖο 5ο]οο]. 

Ἰθ 15 ἃ ἄἱδοῖρίε οὗ Ζεπο; απᾶ, Ῥεϊπς ἃ ἀῑδοῖιρ]ο οὗ Ζεπο, Ἰο οοα]ά ποῦ 

Τη Ἠ15 {απάαπιεπύα] Ρτιποῖρ]α5 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὃε ἃ ἀῑδοιριο οὗ ΟἨτῖςί, 

Τη{εγρτεύεά Ὦν ὑμὶ5 {αοῦ, ]οδο Ῥαδδασος Ὁ 810} αὖ βυςὺ εἰσ]λῦ ςίαῖ]ε 

5 Ὦγ ἐ]αῖν ταβεπ]ρ]αποθ 0ο ὑπ Ἰαπσπασο οἳ πο Αροδίϊε5 απά Ἠναι- 

σε]1δῦς α5εαπ1θ ἃ ΥΠΟΙΙΥ ἀῑβετοπύ πιεαπῖησ. Ἴπο Ῥαδῖς οὗ Βύοῖο ἴμεο- 

ἸΟΡῪ 15 οτοῦ πιαζετία]δπι, ΌΠοισ]ῃ 16 16 ΤΟΥ͂Θ ΟΥ̓ 1655 το]ογεᾷ απά 

οοπιραηκαῦεά ἴῃ ἀλπενετιῦ νυτ]ίετς οἱ ὕΠ6. 5οΏοο] Ὦγ ἃ ναριαο πιγεἰἸοίβτη. 

ΤῊΘ ϱαρτοπιθ ἄοά οὗ ο Βἰοῖο Ἰαᾶ πο εχκἰδύεποο ἀῑβύ]ποῦ ἔγοιῃ οκ- 

ὕετπα] ηαύιγθ, Ώθηθσα ἨΙπηδε]{Γ Ἰάεπά Πες Ἠίτα 10} {αΐθ, τυ Ὥθςθς- 

οἳΐσ, τ παύατα, 0 ὑμ6 του] α5 ἃ Ἠνίης ΠΟ] ὅς 

εἸεπιοηῖς οὗ ὑπ6 απῖνειςε, ΒΟἢ. ας ἴμε Ρ]απείατγ Ῥοάϊ6ς, πγογο 1Π{ΕΤΙΟΥ 

Τμο ἀιβεταπυῦ 

1 ἨΙθγοἨη, Οοπυπι. ἐπ 19αῖ. ΤΥ. ΘΟ. ΤΙ 
εβ{οῖοῖ ααὶ ποβίτο ἀοσπιαᾖί 1π Ὀ]ΘΙ 56 16 
ὁοποοτάση{) (ΟΡ. τν. Ῥ. 159, 8118751). 

3 900 ΔΌΟΥΘ, Ρ. 27ο. 
ὃ 566 ο5ροαοία]γ ἄε Ἀεπε]. ἵν. 7, 8 

ἑΝαίΐατα, αἰ, Ποσπαϊπαρταδίαῦ. Ἀου 
1 6116 ρὴ5 {ο, οἱ Ώου ἀῑοίδ, πωπίαχθ 
ΏΟΊΙ6ΕΏ ἆθοῦ αὐ] οπῖτα αΠπᾶ εδί παίτα, 
ᾳπαπ1 ἄεας οὐ ἁῑτίπα ταζῖο {ο πηπηᾶο 

ραταβααθ εἶας Ιηδοτία»...Ἠππο 6πἩ- 
ἆαπι οὐ {αἴαπῃι 51 ἀἰχοτῖβ, ΠΟ Τα ΘΗ 16118... 
Ρίο πῦπο Παίαταιη τοσα, {αΐατη, ζογία- 
ΏΑΊΗ, οπηπῖα, ϱ/αδάετα ἄθί ποπῖπα, ϱαπῦ 
νοτῖθ πθηδίβ σὰ Ῥοΐθείαϊθ’; ἄε Τὸ. 
ρεαί. 8 «Μαπᾶτπβ οπποία οοπιρ]θοῖεΙΒ 
χθοῦοχᾳπθ απ]τοταί ἆθας.᾽ ΟοσοαβιοπΒ]]γ 
δ᾿ ΤΟΥ͂Θ Ῥεχβοπα] οοποερ{οη οὗ ἀρ ἐγ αρ- 
ρθατς: 6.6. αἆ Ηεοῖυ. Μαΐϊγ. ὃ. 

- ἡ ἷ ἃ 
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Ρο68, Τα 65 οἱ ὑῃ8 Ὀπινευρα] Ῥεϊηπσ'. ὙΠ α Ῥο]ά οοπβίβίοποΥ 

ἴμθ ϑύοϊο αβεισηεά ἃ οοΥΡογεα] εχἰδίοπςθ 6Υ6εΏ {ο ππογα] αὈφίτασδίους, 

Ἠοτο αἶδο Ῥοπθσα ππαπ]{οςύς 15 αἀΠιεγθποθ ὕο {π6 θεηοίς οἱ Ἠϊ5 5οποο]. 

6οππασοθ, Ῥτιιάσησθ, ΥΟΥΘΥΘΠΦ6, ΟΠ ΟΡ ] 655, υηϊκάοπα, Ἠθ 5αγ5, 816 81] 

Ῥοά1γ 5αρείαποες, {ου οὐλμογννῖδο ἴμεγ οοπ]ά ποὺ αΠεοῦ Ῥοςῖε», α5 ἴμαγ 

πηαηΙ6βΏ]Υ ἆο”. 

Ὑποψεά Ὦγ πο Ἠσιῦ οἳ ὑμ15. πιαθετ]α] Ρεμ λος, ἴλο Ιπ]πποῦίοη. Ηίβ Ί8η- 

ἰο ὍΘ «{ο]]οπεις οὗ (ο) οαπποῦ τηθαΏΠ ἴ]θ ΒαΠ1Θ {ο Ἠϊπι 85 16 ἄοος μμ. 

ουΥθη ὕο ὑμ6 Ῥ]αίοπίο ΡΗΙΙοΡορΙιοτ, 5017 1685 {ο ἐπ ΟἨγϊδθίαη ΑΡρο»ί]ο, ο... 

Τὴ Βίοῖο Ρ]γαβοο]οσΥ απηαίοη οὗ Οοα’ βἰσηϊπεν πούμῖηπσ ἆθερος ος 

΄. Παπ ἃ ἆπο τεοοσηϊδίοη οἱ ρ]γδίσα] Ίαν οἩπ μα ρατῦ οἳ ππαη, απά ἃ 

δοη{ογη1ὔγ ὑπουθῦο ἴῃ Ἠ15 οὐσῃ δοίϊοηβ, [ὺ 15 ΠετεΙγ αν ΑΥΠΟΠΥΠΙΘ ἴοι 

ὑμ6 {ανοπχ]ζθ Ρίοῖο {ογπιπ]α οἳ “ϑοοογάδησθ ση Ὦ μαύατο ΤΗ τιαΥ 

Ῥο ἃ αφοίι] Ῥτεοερῦύ; "αὖ 5ο Ιποτργοίαᾶά ἐν οχρτεβεῖοη 15 επιρυϊθἆ οὗ 

Τὴ {αοῦ ο {ο]]ουυ 11ο ποτ] αγά {ο {ο]]ουγ 

Ασαϊη 1η Ί]ο ΠΙαΏΏΘΥ, 

105 τε]]σίοαςδ βΙσπΙῇοαΏσθ. 

.. 6οἆ ατα οφ πϊνα]επύό Ῥήχαςδος ση] ὥὄθηθοδ 

το Ίεβδοη ἀγῶνι {οπι πο ταῖπ απᾶ Όμο βαηδῃϊηο {Υ86ΙΥ Ῥοβύονγεά 

ΟΠ αροηΏ 811“, ἐμοασ]ι ἴῃ {ογπι 16 οοἰποίάθς 5ο πθατ]γ γι ὑπ6 Ἱαπσαασα οὗ 

ἴῃθ 6506], Ίο5ε5 105 ἐ]εο]οσῖσα]. πιθαΏΙησ απ ΏθοοπΙ6β ΠΙεΓΕΙΥ αΏ α- 

ρθα] ἴο α Ρηγείσα] {αοῦ, θη Ιπὑετργείεά ὮΥ Φύοῖο ἀοοίτῖπο, 

Ἠεηοθ αἱ5ο Ιαησπασο, πγΠπ]ο]ι πιαβῦ βἰτι]κο ὑπ ος οὗ ἃ Ομτὶκᾷατ ἃ5 0οπβἱαοπέ 

εἩΏοε]κῖπσ Ῥ]αβρΠσπιγ, να οοηρὶςζεπῦ απᾶ παίπτα] οἩ {116 11ρ5 οὗ ἃ Βοῖς, να 

Ῥεπθοα αποῦες τὺ} αρρτοραῦίοη. ο βαγίηςσ οἱ Ἠ]5 τενεγοά Βοχίϊας, βρθακίῃηρ 

ταῦ ο αριίεν 15 ποῦ Ῥοευῦετ λατ ἃ σοοᾷ τα; Ἠο 15 τίοᾳοας, Ῥαῦ τῖο]ος ώς 

ᾷο ποῦ οοηβθϊσαίθ 5αρογίο; σοοάπ6β»; 6 15 Ιοηπσοι-]νεά, Ραῦ σγοαίον 

Ἰοπσθν1ῦγ ἆοθς ποῦ 6εηδατθο ρτθεαίοτ ἨΠαρρίηθςδ”. ΄Τ]ο σοοᾷ ππαη,᾽ ἢ 

ραὐ5 εἰκευμογο, ἀῑῄονς {ποπι ἄοά οπ]γ ἴῃ Ἰεπρίῃ οὗ πιο", «Ἠο 15 

Ίϊ]κο (οἆ, οχεερίϊπσ Ἠϊ5 πιογζα γ΄. Τη ἴΠο Βαπ1ο βρΙτ]ῦ απ οαγ]ῖος 

| Βῄοῖο, ΟἨΥγβῖρρας, Ἰαά Ῥο]ά]ν ἀγαθά ὑλαῦ ἴμο ν]δε τηαπ 15 α5 αδε[α] 

{ο Ζοα5, ἃ5 Ζοα5 156 ὕο ιο γγδο παν". ιο] ]αησαασο 15 {πο Ἰοσὶ- 

Ώπηαίθ οοπβεαἹθποθ Οὗ Βὐοῖο ραπἱμεῖσπι. 

1 46 Οἶεπι. 1. 8. 
3 Ἡ}. Μον. οΥἱ : οοΠΙΡ. Ἡρ. Μου. οκτΙ]. 
ὃ (ὁ Ιγα 1. τό «Ωπὶᾶ εβῦ αιίοτ ΟἿΣ 

Ἠοπαίπετα δια {ατα 1Π16]Ιοἶα ΘΧΘ6ΠΗΡΙ8, 16- 
νοσθΒ, οππι Ἠαβθαβ πιιιάιπι ἄοιιπιις, 
ᾳπσπι οχ οπιπίρα5 απἰπια]ραβ αἱ 5018 
ἀπαδείατ, βο]α5 {π{ε]]οσ1{. 

4 566 [89 Ῥ8ββαςε5 αποἰθᾷ αΡοτε, Ρ. 

283 84. 

ὅ Τρ. Μο». Ικσκὰ, 12, 12. 
6 ἄε Ῥγοῦ. 1. 
7 (ὁ ζοπεἰ. δαρ. 8: οοπιΡ. Ερ. Ἠο». 

χχχὶ “αχ ἆθο β11βο685.. Χα, ἴῃ 0η 
τοβροοῦ σοοᾷ 1ηθη οχοςα] ἀοᾶ, “1119 οχίτα 
ῥα[ίοπέίαπι τηκ]ογαπα 6Ρΐ, Το βάρτα 
ραεπβίατη, ὧε Ῥγου. 6. 

8 Ῥ]αΐ, αἄυ. Φἱοΐῖο. 33 (ΟΡ. Ίου. Ὁ, 
1078). 
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Ἡθ]Ἠαδπο σπορ 8150 ἴ]ο Βίοῖο, 50 19Ἠ6 5 Ίο πας ἴγις ἴο ἴμο θεπαῦς οὗ 115 

πας 5ε]οο], οοι]ά Ἠαγο πο τεα] οοηβοΙοαβηοςς οὗ Απ. ΟπΙγ π/ηογο {μι 6 15 

ο ἀῑδέ]ποῦ Ῥε]θί 1π ἃ Ῥεγβδοπα] (ο, «4η {1115 οοηβδοϊοιςηθςς Επ ἃ τοδί- 

Ἰησ-ρ]ασθ, Ῥεπεοα απά Τοτύπ]Πατ παῖσ]ύ 15ο ὑΠ6 5816 πγογά ῥεοσαέωπα, 

Ῥαῦ 15 τα]αο απ βΙσπ]βοαποθ ο πο ὕπνο τυ ύουβ οαηποῦ Ῥο οοπιρατες., 

Τπο ΟἨτιῆαη ΑΡροδί]ο απἆ ἐπ Βἰοῖο ΡΗΙΙΟ5ΟΡΗΕΥ α]ϊθ οαπ βὰν, απά 

40 βαγ, ὑμοῦ “.41] πιεη Ίανο ουγο ̓  ; Όαῦ {Π πιοτα] ΚΟΥ͂ ἴῃ πγη]ο] ο 

ΒΟΥ 15. Ῥϊθομεά 15. ΠΟΙ ἀἰπετεπύ. ΙΔ Ῥεπεοα, 6ΓΓΟΣ ΟΥ 510 18 

Πού] σ᾽ ΤΙΟΥΘ λπαη πο {α1]ατο 1π αἴθαϊη]ησ {ο μθ 1468] οἳ {π6 Ῥον{θοῦ 

ΤΙΘΏ ΠΙΟ 9 βοὺβ Ῥοΐογα Ἠάπα, ὑΠ6 ταπηΊπσ οοπ{εΓ 6ο ἐ]ιο Ἰὼνγ οὗ 168 

ἨΠΙΥ6ΙΥΘ6 1η Ὑ{810) Ἡο πάς ἨΙπηδο]{ ρίασεά. Ἠδ ἆοθδ ποῦ νἱϑὺ 16 ας 

απ. οὔΏεπορῬ ἆοπθ {ο ὑμθ τσ] οἱ απ α]]-1οΙγ αἰ]-τισ]λύεοις Ῥεϊπς, απ 

ὉΠΗ]18] αοῦ οἳ ἀεβαποῬ ὕοψαχάς ἃ Ἰονυίησ απά στασῖοις Βαὔμετ. ΤΠε 

Φύοῖο οοποθρίΙοη οἱ 6ΙΥΟΣ ΟΥ 510 15 ποὺ τε[εγγεά αὖ αἱ] ο ἴῃο 1άθα οὔ 

6ο”. ἨΔΐ5 ραῃύμοίβηῃ Ἠαά 5ο οὐυβουσγθα ὑπ ΡρεγβοπαΠ1ῦγ οἵ {π6 Ώϊνίπο 

Ῥεΐπς, ἐ]μαῦ αιιο] τοίετεπος 1ναβ, 1 ποῦ ΙπΙροββίβ]ε, αὖ Ἰοαδῦ πππαύατα]. 

Μθαπῖης Απάᾶ ὑπ Ιπῆιεπορ οἵ ὑμ15 ραπίΠεϊδπι ἨΘΟΘΕΦΑΤΙΙΥ Ῥεγγαᾶαοςβ πο 

αν ον 1 β]οῖο γοσαβιἰατγ. Τ]ο ὁ δου βρ]τ]ίαβ᾽ οἳ Ῥεηθοα πια Ὀ6 ἰταηδ]αζεά 

Ῥεποσα. 1106 ΥΆ}}ν Ὁγ ἴ]ιο Ἠοὶγ Βρῖτ16, ὑπ6 πνεῦμα ἅγιον, οἳ Βοιϊρίατα] Ιαησααρο; 

Ῥαῦ 10 βΙσηΙΠθβ 5οπιεϊῃίης αὐ ἀῑβοτεπύ. ἩἨ1ς ἀοο]αταίίοη, ὑ]λαῦ πο 

ΔΘ. «πιθπιθοαυς οὗ Οοα, 15 η πονάς αἰπιοδῦ Ι1άεπίῖσα] νι οετζαῖη εχ- 

Ῥτοβείοπς οὗ ἴπο Αγρορῦϊιο; Ὀπὺ 105 πιεαπῖης ας Πού] Ηρ 1Π ΟΟΠΙΙΠΟΗ. 

Ῥοῦ] ὑπ οὔθ απᾶ {πο οὔλεαυ 86 πιοᾷες οἵ βὔαδίτσ ὑπ6 Φίοιο ἄοστια, 

ἰλαῦ ὑπὸ Ὀπϊνουςο 15. οπθ στεαῦ απΊπηα] Ῥογναᾶθά Ὦγ οπθ 501] ΟΥ ΡΕΙΗ- 

αἳρ]ο οἳ 1146, απιά ὑπαῦ Ίπῦο ππεη, α5 Γγαοῦϊους οἱ ὑΠ15. ν]οίςε, α5 1πρς οὗἉ 

{15 Ὀοάγ, 15 ὑταηςίαρεά ἃ ρογύϊοιι οὗ ὑῃ6 απ1νογ»α] βρ]τ]ο”. 10 15 α]πιοςῦ 

Ῥατο]γ α Ρ]ιγείσα] οοποερίίοἩ, απᾶ Ίιαδ πο βὐτῖοῦ]γ ἐΠιοο]ορῖςα] Υα]αο. 

ΗΒ ΠΙΟΤΑΙ Ασαΐη, ἴλμοισα ἴλο εἴογπεν οοἶοατ5 οὗ Βύοῖο την ΠΥ α1θ {16- 

τε, ᾳἀθηῦ]γ {ἰοηπθᾶ ἄγῃ 1π θηθσα, 5011 νο {οιπάαοη οὗ [18 οἴμίσα] 

ο ών αΥρίοπι Ῥεύταγς μα τερα]κίνο {δαίατος οὗ 5 βολοο]. Ἠΐϊβ5 {απάα- 

Βἰοἱοΐρτι. ἨΠιθηζα] Πιαχίπι 15 ποὺ ο σαϊάο απά ὑταῖη παὔατο, Ὀιαῦ ἴο ουεγόοΟπιθ 

194. Τ]μο Ῥαςείοης απ αΠεοίίοηΏ5 αΤὸ ποῦ {ο Ῥο ἀϊνεείεά, Ῥαῦ {ο ο 

ογαδ]ιαᾶ. Τ]ο “156 1ηαΠ, 116 8αγ5, 0711} Ῥο οἰεπιοπύ απᾶ σεη{]ς, Ῥαῦ Ίο 

11 ποὺ 86] ΡΙ0Ψ, {ου οπ]γ οἱά νοππεη απά ϱτ]ς ν]] Ῥο πιογεά ὮΥ 

1 9606 {89 Ῥαξδασοβ αποϊθᾶ ροτο, Ὑπρῖ], «4π. νἱ. 726: Βρϊτινας Ἱπίας 110 
Ῥ. 284. ἰοΐαπιαπθ 11ἴπ58. Ῥ6σ ατίἁςδ πἹεης ασ]{αῦ 

3 5.686 {1ο τθιηατ]ςς οἱ Βατ 1.0. Ῥ. 100 1ΠΟΙΕΠΑ οὗ 1ηβσΠο 59 Ο0ΥΡΟΤΘ η]βοςῦ.᾽ 
βᾳ., οἩ {815 βυ ]θοῦ. 4 ᾳο Βγου. Υῖιξ. τ΄ Ἡοπαϊπ]ρ πδύγδτα 

5. 6οπιρατο [89 νὑγ611-Κπούσῃ Ῥαβθαρο ἢ Οὔ ϑύοἹοἱΒ ὙΪΠΟΘΥΘ.᾿ 
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ἴθαι5; 119 νη]] ποῦ ραγάοῃ, {ου ρατάοη 15 ἴ]ιο τεπϊβδίοη οὗ ἃ ἀθβετνεά 

Ῥεπα]ῦγ; Ἰθ “1111 6 εὐτῖοῦ]γ απ Ιποχοταδ]γ απ". 

Τὸ 15 οργνίοι5 ὑπαῦ {115 ἔοπο Ίεαγος πο Ρ]ασθ {οΥ τορθηίαποο, {ΟΥ {οΥ- 

ΡνεµοΒ», {ο το ἑαδ]οπ, οτι νγ]λ]ο] ὑπ6 ἐ]ιοο]οσῖοα] οἰλμῖος οὗ ὅμ6 Θοβροὶ 

ατθ Ῥα0. Ἔμο νετ Ραςδασο”, ὙΠΟ Ίιας ο{ίοη Ὄθεπ αποϊθἆ α5 ἃ 

Ῥατα]]ε] {ο ἐμο ϑανίοινβ ἁγίης νγογᾷς, « Εαΐ]ιετ, {ογσῖνο ἔλαπα, {ου ὑπ  Ὺ 

ἆπουν ποῦ πμαῦ ἴμεγ ἆο,᾽ τοα]]γ 5ίαπάς ἴῃ ἀῑτεοῦ οοπίγαςῦ {ο ἐῑθ βρίτἱῦ 

οὗ ὕμοβθ Ἱνοτάβ: {ο 1ὖ 16 ποὺ ἀῑοίαίαᾶ Ὦγ επάετπθς απ Ίονο, Ῥαῦ 

εχρτθδ5ος ἃ οοηὀοπιρίιοις5 ΡΙ0γ, 1 ποῦ ἃ πϊζ]εγίησ 8ΟΟΥΗΏ. 

Τη {πο 6απιθ βρ τὺ Ῥθηθοα, οοπιπα]{5 ΠΙΠΩΒΕΙ{ {ο {Π6 Ιπιραββῖνθ οα]τη 

ὙνἨ]ο] {ογπης {ο τηοτα] 1468] οὗ Πῖ5 βομοο!”, ὮἨο Ἰαβ πο αγπιρα(]ιγ 

ὙΠ ἃ τὶσαύθοις ΙπάΙσηαίίοη, πγΠῖοὮ Απισζοῦ]ο οα]]εά «ἰλο Ρατ οὗ 
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νιγιε’; {σι 16 πγοι]ά αἰδύαν Ὁ ο βετεπΙῦγ οὗ ὑμ6 παπά, Ἠο οου]ά Τὲς ἵπιραξ- 

οπ]γ Ίανο τεσατάςά πῃ α ἸΟῪ ἀῑδάαῖη (1655. {ος 0Π6 πποπιοπύ ἐπ 6 
ΡΙΥΘΏΘΒΒ 
οοπίταβδίβ 

Τη. ἐγήαπηρ]θά ονος {1ο Ῥ]ή]ο5ορ]ατ) ἴλμο σναπά οπραταῦ οὗ Ραβείοη- 5401 ἐ]ο 
οίΏίοςβ οὗ 

αἲθ βυγωρδύμυ νο 1η ὑΠ6 Αγροςί]ο οἱ ὑπ6 (επ]ες Ἠας νταησ ἃ ἐν]- λο(οβρα]. 

Ὀαΐθ οὗ αἀπαϊταθίοη 6ΥεΏ ΠοπΙ αΠῬε]ΙίΘΥετς, «Πο 18 νγθα]ς, απ 1 απι 

πηοῦ πεακ{ Πο 15 οβεπάαεά, απ 1 Ῥατῃ ποὺ Πο ποια]ά ποαϊί]ιοτ 

αν αρρτθοϊαθεά που τεβρθοῦεὰ ιο βρ:υ1ῦ νμ]ο] ἀῑοαίθα {ποςο {ους]ι- 

ἵησ Ὑγοτάβ, “1 βαγ ιο ὑγαῦ]μ...Τ 116 ποῦ...] δῶν σγοεαῦ Ἠθαν]ηθςδς θᾶ 

οοπὔ]ητια]. ΦΟΥΤΟΥΥ οἵ Ἠθατῦ...{οΥ πιγ ῬτείΏτεη, ΤΩΥ͂ ΙΙΏΡΠΙΕΩ αοοογάἶτπσ {ο 

ἴμο Πε5Η”. ο πιαδῦ Ίανο ρατηεἆ πο Ρτεοερῦ σγ]]ο]ι ὈϊάΦ ἐμ6 Οντῖς- 

ὕῑαηπ ἐτε]οῖορ πλ επι ὑΠαῦ ἆο τα]οίσθ, απᾶ νγθερ ση ὑπο ὑμαῦ 

πγεορ΄/, ἃ5 οἰ νίηρ {1ο ἀϊγοοῦ 116 {ο ἃ βδογοτεῖση πιαχῖπι οὗ Βέοῖο Ρ]1]ο5ο- 

ΡΗΥ. Τὸ {86 οοπβῖδζεπῦ ἀῑδοῖρ]ο οἱ Ζ6πο {Π6 ασοηγ οἱ (9εἴμβεπιαπε οου]ὰ 

᾿ποῦ Ἠανθ αρρεαταά, α5 {ο ἴμο ΟἨτὶδαπ 10 ονθΥ ν1]] αρραας, ἴμο πιοδῦ 

πο βρθοἰαο]θ οὗ ππογα] ϱΥπΙιραΡΗΣ, ὑΠ 6 Ῥνοραον οοηδατηπιαθίοη οὗ ἃ 

Ὦϊνιηο 118: {ογ ΙΠ5θηΒΙΡΙΗΟΥ ο ὑπ 6οΓΤΟΊΥ5 δηα βαΠογῖησς οὗ οἴμενν 

Ίνας ἴμο οπ]γ ραβδροτύ ὕο Ῥογ{εοίΙοη, 85 οοποεῖνεᾶ ἴῃ πο Φίοῖο 1468]. 

Τ]εςο οοηδιάεγαὔίοης πν]] Ίαγο Βῆονσῃ ἐμαῦ ΠΙαΠΥ 6γΥεη οὗ {ιο 

τηοϑὺ οργίοις Ῥαχα]]ε]ς ἴῃ ϑϑηθοδ᾿β ]Ώσιασθ ΓΘ ΤΘΔΙΙΥ πο ρατα]]ε]ς δὖ 

1 46 Οἶσοπι, 11. 5---7, ΏΘΥΘ ἨΘ 1Π8ΙΚΘΒ 
ὃ ουτίοπβ αἰζθοπιρύ {ο υἱπαϊοαύθ {16 
Β{ο108. 

3 Τὸ 18 αποἰοᾷ 8Ροτο, Ρ. 287. 
3 Ἡρ. Μογ. Ἰχχῖν. 3ο ΄ Νοη Δα Πρ αν 

βαβρί6Ώ5 ΙΏετογατη απΙΙβΒΙΟΠΘ, ΠΟΙ. απηῖ- 
οοΊΤΗ : θοᾶθπα 6ΠΊΠΙ αΠΙΠΙΟ {ογῇ 11ογά1η 
1ΠΟΥΙΘΊΙ 4πο ΒΠΑΠΙ οκερεοία0. ἈΝοη 

χηασῖα Ἠαππο ἠππθί απατα 1]]ατῃ ἀο]οῦ.., 
Τη]οποβία οβῦ οπιηῖς ὑγορίάα {ο οὐ 50111- 
οἰ(πᾷο. Απάᾶ 566 ϱβρεοία]]γ Ερ. Μου. 
οχν]. 

4 (6 Ίγα 111, 3. 
ὅ 2 ΟΟΓ. ΧΙ. 90. 
6 ἘοΠῃ. ὰΣ. 1, 4, 4. 
7 Ῥοπι, χ. 15. 
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Τηουηβ]βί- 
οηοΙθΒ οὗ 
Β6ηθος 
8Ώᾷ οἱ 5Γο- 
19ἵβΗ], 

Οοἶτοί- 
ἄθηποθβ 
511] 16- 
ΊηΒΙΠ {ο Ὦο 
εχρ]αἰπεᾶ, 

51 ΡΑΌΙ, ΑΝΡ ΡΗΝΗΟΔ. 

811. μου εν] Ἠανο 5ετγεά ἨΠιοΓΘοΥθΥ {ο τογεα] ἴμθ υη]άθ σι] ΒΟ 

φοραταίος εἴτα {οσα ΟμηϊκΙαπΙύγ.. Τῦ τηιςῦ Ῥο αἀάεά Ἠούψεγεςτ, θλαῦ 

Ἠϊς Πα ΔΗ͂ {Γεαιιεπ{]σ ὑτίππιρ]ς ουοτ 15 ΡΙΙΙοβορΡΏγ; ὑμαῦ Ίο οὔοπ 

το 1 α ΚΙπάΙηθςς απἆ α ΑΥπραΙΥ 10}, 1 Πο οτεάίαβρ]ο ο 

Ἠϊς οοηβίδίοΏοσσ, 15 ΗΙσΒΙΥ Ἱοποιταβ]ο ο Ἠ5 Ἰθατῦ. 10 {Π158 τερρθοῦ 

Ἰούετοας 1ο ἆοοβ ποὺ 5ίαπᾶ αἱοηθ. ϑοιοίβτη 15 ἴῃ {αοῦ ὑῃθ πηοδῦ 1Ποοῇ- 

στιοι5, {μθ πηοςῦ βε]{-οοπ/{ταςΙοῦοσγ, οἱ αἲ] ΡΗΠΙοβορΒ]ο βγδῦαπις. ὙΥᾺ 

ὃ; ϱΥΟΒ5 απᾶ πηαϊετία] Ῥαπύμαϊςπι 15 απ]ζες ὕμο πηοςδῦ ν]ν]ά οχρτορδῖοης οὗ 

{86 ΤᾺ ΒΟΥ Ίογο απἆ Ριονϊάεποο οὗ αοα: στιν ὑπὸ 5Ώοετοςύ {αἴαᾖρτα 

10 οοπιΏΙπος λαο τηοϑῦ εχασσεταίεά »ἰαϊοπιοηύς οἵ ο Ἰπάθρθπάθμοθ 

αηᾶ »ο]ίβα{ΠοίαποΥ οὗ πο ἨπαπιαηὮ 6ο]: γι ὑΠ6 Πατάρξδὺ απά πιοβῦ 

ππουπιργοπηϊθίηςσ Ιδο]αίίοη οἱ ὑπ Ἱπάϊνιάπα] 1Ὁ Ῥτοσ]αῖπας {πο πιορδῦ εχ- 

Ῥαπβίνο νἱθν οἱ [15 τοε]αῦ]οη5 ἴο 811 αποαπά. Πο Ιποοπβϊεῦοποῖες οὗ | 

Θ{οϊοῖδηι ποτ ἃ {αγοιτ]ζο {ατιπῦ γι μο ὔεασμθτς οὗ τἶνα] βοΏοο!ς’, 

ΤῊ Ἡάπιαη Ἰθατῦ ἴῃ {αοῦ γοίαβθα ο Ῥο 5ι]εποθά Ὦγ πο ἀῑοίαίίοη οὗ ἃ 

τίσογοις απᾶ ατβοῖαΙ βυβύθιυ, απά γα5 οοπδύαπῦ]Υ Ῥατεῦίης 105 Ρ]1]ο- 

βορἡηῖσα] {οῦΐοτ. 

Βαῦ αξτοτ 411 αἱ]οπαποθ πιαάο {ον ιο οορβΙάογαβίοης ]αδῦ αγσεᾶ, 

8ΟΠ16 {αοΐς τοπιαῖη νο 511] τοαιῖτθ οχρἰαπαίοῦ. 1ὺ αΏρεατς ὑπαῦ 

ἴμο ΟἨγείαπη Ῥρατα]]εἰς ἴῃ Βοπθσα5 ντ ησς Ώοοσπιθ Ίππογο {γθαιοηῦ 

α5 ἢ6 αἀναποςθς ἴπ 116", 

εἰτῖ]κῖησ απά ΠΠΟΥΘ ὨΠΙΠΘΥΟΙΒ μαι Ίπ 0μθ οὔμοι στοαῦ ϑὐοϊοβ. οὗ ὑπ6 

Τῦ 15 ποὺ 1655 γιο ὑλαῦ Όλεγ ατθ ΠΙΟ ΤΔΟ 6 

Ἔοπιαπ Ῥογ]οἆ, Ἡριοίούας απά Μ. ΑπτοΏαςδ; {ου ὑΠοασ] ἴῃ ολαχασῦεν 

ἴῃοςο Ἰαΐος ντ]ὔεις αρρτοασμθά ΊπποὮ ΏθΘαΤεΓ Το ὑμ6 Ομπδᾷαπ 1άεα] 

ματ ὑμ6 παπ]ςέετ οἱ Ίετο, ὑποασῃ ἐλμεῖς {απάαπιεπύα] ἀοοὐτίπερ ΔΥῸ 

α5 0016 Ιποοηβίβοηῦ ση] ΟΠ τ ϑύϊδη ἴΠεοιοσγ απἀ εἴμῖον α5 Ἠ15, γεῦ 

ο οἸοβ6; τοβεπιρ]αποες οἳ 5ομΏπιεπὺ απᾶ οχργεβδίοη, γΠΙοἩ αἱοπθ 

πγοι]ά 5ασσαςῦ απΥ ἀἱγοοῦ ορΗσαθίοης 6ο ΟΠτὶδαπΙὐγ, ατα, 1 Ῥο]ενο, 

ἀθοιάςά]γ πιογθ {γοαπεηπύ 1π Βεπεσα”. ΤΑδ6ΙΥ: οἴνου 8411 ἀοάποῦίοις 

πηβᾶθ, ἃ οἶαςς οἱ οοἰποίάεποςς 501] τοπιαῖης, οὗ Ὑγλ]ο] πο ϱΧΡΣΟΘΡΡΙΟΏ 

1 ϱρρ {ΟΥ Ιη5{βηο6 ἐ]ο ἐΥθαί15ο οἱ Εἶπ- 

ἔβη ἄε Πεγιιθπαπἰῖίς Φἰοίσοτωπι (ΟΥ. 
ΜΟΥ͂. Ῥ. 19033 84.). 

3 Απιοης Πΐ5 πιογθ ΟἨτίρΙήαη ΤΟΥ 5 
816 {80 46 Ῥγουίάεπίία, 46 Οἴἷο, ἄε {ία 
Ὀεαία, ο Βοπε[οῖϊ, απᾶ ἴπο Ηρίκἰοϊα 
1{ογαῖεξ; Απιοης Ἠ]5 1655 ΟἨτ]βαπ, {πο 
4ε Οοπδίαπέία δαριοη 8 διὰ ἄε γα. Τα 
ΒΟΙΠΘ 68.565 {19 ἀαΐθ 15 αποθγαϊη» Ὀαΐ 
ΜΔ 1 Ἠατο βαϊᾷ τῷ πο {οχι ΜΙ], 1 

{π]η]ς, Ῥο {οππᾶ βυθδέθ 18 }1γ ἴτπο. 
ὃ Τ ηατο τεαᾶ Ἐριοίείιβ απᾶ Μ. Απ- 

το]ῖας ἐτοἈσ] 1 ἃ τίεσγ {ο ΒΌΈΘΕ οοἵῃ- 
οἹᾶᾷθποςθς, απᾶ Ῥε]οτο {πο βἰαζοποεηῦ 1η 

ἴπο {οχίύ {ο ὍΘ οοχγτθοῦ. ἈῬθτεταἱ οὗ {1θ 
1ηΟτΘ χεπιαχκαΏ]ο ρογα]]6Ι5 πι {Π|6 {οΓΠ1ΘΥ 
νη1{6Υ ΟΟΟΌΤ 1η {ῃθ ραβδασθ5 αποἰθᾶ Ὀ6- 
109’, Ῥ. 314 5ᾳ., δα βθοῖὰ ἴο παιτβηῇξ 
{86 Ῥε]16ξ {πού Ἠθ πας αοαπαϊπ{εᾶ νησι 
86 Ιαηραασο οὗ {πο οξΡε]. 
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εβρεπά απἆ Ῥο βρθηῦ᾽ πιαγ Ῥο ἔα]εηπ α5 ἃ ὑγρθ᾽, απά νυ]]ο] απ Ἱατά]γ 

ψθ οοηςΙἀετεά αοοϊἀσηία]. Τῇ δὴν Πηβίοτίσα] οοηπθχίοη (ἀϊτοοῦ ΟΥ 

Ἰπᾷϊτοο) οἂπ Ὦο ἰχασθά να] ἃ ἔα. ἆαεστεο οὗ ΡτοδαβΙΠῦγ, πνο πιατ 

Τ 50.211 Ηιβοτίοα] τοἈδοπαΡΙΥ ]οο]ς {ο {815 {ου ἐμ βοϊαύϊοῃ οὗ βιιο]ι οοἴποϊάσπσθς, 
6ΟηΠΠΘΣΙΟΗ. 

οοη{θηύ ΤΙΥΒΕΙΕ Ἠονο τι βὐαύϊηρ ὑπ6 ἀἰβετοπί γγαγς ἴῃ Ισ] 5αο] 

ὃ ΟΟΠΏΘΣΙΟΠ πας ῬοββΙὈίθ ΟΥ̓ Ῥχοραβρ]ο, σι πουῦ γοπύτιγῖησ {ο αῆγπι 

φγ]αῦ πνας αοὐπα]]γ {1ο ο.5θ, ἔογ {ιο ἀαία ατο ποὺ ιΠιοϊεπῦ ο 115614Υ 

αηΥ ἀεβηῖίο {Πεοτγ. 

1. ΤΠ6 {αοῦ αἰγοαάγ πιεηθῖοπεᾶ 15 ποὺ τιπ]πιρογίαηδ, ἐμαῦ {ο (1) ΤῊΘ 
Ἐιαβίθγῃ 
οτῖσίη οὗ 

0μεῖτ Ίαησαασο απᾶ ὑποισλμῦ πιαςῦ ἴῃ ἃ στθαίθ; οἨ 1655 ἀοστορ Ίανο Βἐοοίδπι, 

Ῥηϊποῖρα] Φίοῖο ἴθασ]ιοις αἲ] σαπιο {οπα ὑπ Ἰαδῦ, απἆ αυ πεγείογθ 

Ῥουπο ὑπ 5ίαπιρ οἱ ὑπ61: Ονιεπία] οὐἱϑῖη. ο αἄναπορ ἃ εὕερ {αγίμος 

ὑουψαχάςδ πο οῬρ]εεῦ οἳ οις ΒεαΓοὮ, 1 πο τεπιεπηρες ἴλαῦ πο τηοϑῦ 

ἴαταουβ οἵ ἴμοπι Ὑοτθ ποῦ οπ]γσ Οτιοπία] Ῥαῦ ΒΠεπιδίο, Ῥαργ]οπῖα, 

Ἐ]λωηῖοῖα, Ὠστία, Τα]εδάπεθ, 8:6 ὑπ" Ἠοπιθ. Όπθ Ο0ΠΙ69 {ΓΟΙΠ 

ΦοΥἰλορο[1β, α 5εοοπά {γοπι Αγραπιεα, ο ὑ]μ]να {νοπι Αβοα]οΏ, ἃ {ουτή] 

ἔγοπι Ῥήο]επιαῖβ, ὕνγο οὐμεις ΠΡΟ Ἠιεγαρο]ῖ5, Ῥεδιάθς 5ονοταὶ ἔγοπα 

στο απἆ Βάση ος ἐ]αῖν οο]οηίθ», βποῖ α5 Οἴᾷαπι απά Οατίμασα”, 

Ἠγλαῦ το]σίοτς5 βυβύθιηβ ἴμογ πὰ ἴ]ο ορροτύαπϊΙῦγ οὗ βὐιάγίησ, απιἀ 

ον ἴδ Που πετο Ιπάερίοά ἴο απγ οἱ πορο, 1Ὁ 15. ΙπιροββίΡρ]θ ἴο βαγ. 

Βαὺ 16 που] Ιπάεαά Ῥο βύνδῃρθ 1, Πνίης ὁπ ἴμο οοπΏπος απᾶ ΘΥΕΠ 18 Ῥοςβί- 

η τΠῖη ὑΠ6 Ῥοτάετς οἵ ἴμο Ἠοπαθ οὗ «πιά δίβτω, {19 Βυοῖο ἔδασμογς ο5εαραἆ λα 

411 1πῄαεπορῬ Ττοπι ὑπ6 Όπο το]Ισίοη ν/ἨΙο]ι, 16 σου] 8θεΠ1, τιαςδὺ Πᾶνα 1π ἀΐδια. 

αὐὐγασῦεά ἐῑιο αἰθεπίῖοη οἵ ιο ὑπουρσ ὐα] απᾶ εαγηοςῦ παῖπᾶ, σνἨ]ο]ι 

6γθη Όμεη πας πια]ῖπσ γὰρ ἃ Ῥγοστοςδδ {ἐἨτοιισ] ὑπΠ6 Ῥοππαη Ἐπιρίτο, 

απᾶ νπῖοι α[ιεγγατάς {λτοισ] 

1 9060 4Ώοτο ἢ. 288. Αποονίη Ίιας αἲ- 
{ἑαο]κεᾷ 815 Υοτγ Ιηρίαπησθ (Ρ. 2ύο Β4.), 
Ῥαῦ πιϊμουὺ 6190655. Ἠο οπ]σ ΕἩοπϐ 
(πῃαί ἀῑᾶ ποὺ πεθᾶᾷ ϱΏοπίπᾳϱ) ἐλιαῦ «1τη- 
Ῥοπάςτθ) 15 αβεἆ οἱ5οπ]οτο ἴῃ {Πίβ βαπ1θ 
ΒΘΠΏ5Θ. Τ19 ἱπιροτίαπό Γθαίπτο 1Π {Π6 
οοἰποϊάσεπος 18 88 οοπαῬίπαί]οη. οὐ {89 
θοἴϊτο απἆ Ῥραβεῖνο νοῖοθΒ. 

21 Ἠανο ποῖεᾶᾷ ἄοντ ἐ]ο {ο]]οπίπς 
Ἠοιηθβ οἳ ΊΠΟΥΘ ΟΥ̓ 1655 ἀϊδιπριϊε]οᾶ 
Βῇ{οῖο ἴθασμοτβ Ίτοτη {19 Ἐιαςδῦ; δεἰειεία, 
ὮΙοβεΠπθΒ (Ρ. 41); Ερίρλαπία, ΒΕαρηταίες 
(ρ. 613); 5οψί]ιοροῖίς, ΒΑ 5111 65 (Ρ. 614); 
᾿Αϑβοαΐοτ, Απρίας, Ἐπρίας (ρ. 615); 
Ἠεταροῖϊς ὑπ δη τία (3), Βεταρίο (ρ. 612), 
Ῥαρῆτς (ρ. 615); ΤῊ Το, Απραΐοατ, Αρο]- 
]οπ]α5β (ρ. 529); Φίάοπ, Ζθπο (Ρ. 26), 

πο (οβραἱ Ἰαδ τπαάᾳο 1ὔδο]ξ {αν 

ῬοείΏαςὃ (ρ. 40); Ῥίοϊεπιαίϊδ, ΏἱοσθπθβΒ 
(Ρ. 43); Αραπισα ἵπ οδηγία, Ῥοβιάοπίαβ 
(0. 500); Οὐΐιπι, Ζεπο (Ρ. 27), Ῥ6τββτ5 
(ρ. 34); 6ατίλαβο, Ἡοτίι]]αβ (ρ. 33): 
6Ἴγεπο, Ῥταίοβί]ιθηθς (ρ. 39). Το Οµί- 
οἶδ Μ{οἵοβ ΔΛ 6 οπππιθταῦεά Ῥε]ού Ρ. 293. 
Οὐ ὠιο οἶμοαν {απποπβ ἴθας]ετς Ῥε]οπς- 
Ίπσ {ο πο ΒοΠποο], 0]οαπί]ος 6απ1ο {τοπι 

ΑΔΡΟ5 (Ρ. 31), Ατἰβίοη ἔτοπα ΟΠ105(ρ. 32), 
ΤΟ 5115 ἔτοπα Ηοτασ]θα (Ρ. 35), ΞΡι:- 
ΤῸΒ τοπ ΈΏοβΡροτΙβ (Ρ. 35), Ραμπείϊιϑ 
1τοπα Ἠ]οάθβ (Ρ. 5οο), Ἠρίοίαοίας ἔτοπα 
Ἠϊθταρο]ίβ ἵπ Ῥ]ηχγαῖα (Ρ. 66ο). ΤῊΘ 
ΥΘΙΘΤΟΊΟΘ8 4Υ9Θ {ο 86 ρασοβ οὗ Ζο]]οτΒ 
νγοχῖς, Ὢπθχο πο απί]ογϊθεΒ {οχ ἐπ 
βἰαζοπιεηίς 111 Ῥο {οππᾶ, 



(2) Βεηθ- 
οα8 Ῥοβεῖ- 
Ῥ]ο ποπγ- 
1εᾶσο οἵ 
Ορ ]αη- 
11γ. 

(3) Ἠϊβ 
βαρροβεᾶ 

ΥΤ ῬΑδῦ], ΑΝΡ ΒΕΝΕΟΑ. 

ΠΙΟΥΘ ΜΊΔΟΥ {εἰ μαι αηγ Οὔ {Πτοισ]οαῦ Όμπαο οἰ] θά νγοτ]ᾶ, 

Ἐ Ἰανο αἰγονάγ νεηζιιγοᾷ {ο α5δοτῖρο ὕμ6 ΙΠί6Π5θΘ ΠΟΥ] εατποβύηθςς οὗ 

ἴἩο Θύοίοβ 6ο ὑμοὶν Εαδύετη ογ]θίη. 1Ὁὺ σοῦ] 6 Ὧο οεχἰταγασαπῦ 

αβδιπηρύίοη. ]αῦ Πο αἱδο οπθἆ 8οπ1θ οὐμίοα] ΤΙΠαχΙΠΠς απά 5οπιο 

{μῃθο]οσῖσα] ειπαν (ὑπουρ ἢ οργύαϊπ]γ ποῦ ἐῃαῖγ πηαίη ἀοοῦγῖποαβ) ἀῑγδοῦ]γ 

ου ΙπάΙγθοίξ]γ {ο ὑπ6 Που θην «ΓΘ 15} βο]οο]ς οἱ ὑΠ6 1} ασα, {οαπάεά 

οὉ ὑπ ἐεασομίησ οὗ πο ΟΙά Τοείαπιειῦ, Ἔ]πο εχασσεταίοης οἵ ἴπο 

εατ]γ ΟΠτΙβύΙαη {αΐμετβ, γιο 5εῦ ἄοπη αἲ] πο Ἰοῇᾳ6ν Μεηπιεηῦς ος 

ἴλο (ταε]ς ΡΙΗΙΙο5ορΠθίς α5 Ῥασίατίσπς {οπι {πο Ιαγοῖτετ οὐ {86 

Ῥτορ]είβ, Ίαγθ οαςδῦ ΒΌΒΡΙΟΙΟΙ. οἳ αΠΥ 5160} αββΠαδίοη : Ῥα0 ννο βου] 

ποῦ αἱ]ούιύ οισδε]γες ο Ῥο Ῥηπάρά ΟΥ̓ τεαοοπατΥ Ῥγε]αάϊοες ο ἴλθ 

ῬΟΒΒΙ1Π10165 ος ταύ]εν μα Ῥτοραβρ]] {165 1Π ἔ]ο οᾳ5ο Ὀείογο 1», 

2. Τη οοπριἀεταῦίοη ΒΟ 1 πᾶν ]αδῦ αἀναποεά ση] εχρἰαῖη 

ΠΗΘΏΥ ϱοοἰποιάςησθ»: Ὀὰῦ πθ πα7 Ῥτουθεά α Εβἴερ {10Πεν. 15 20 

ΠΠΠροββΙΡΙ6, οἳ ταῦπες 15 1ὖ ΙΠΙΡΥΟΡαΡΙ6, ὑμαῦ Ῥοεπεσα γγας αοφπαϊηθεά 

γι {πο εασβίπσ οὗ ὕ]μο (πο5ρεἰ ἴῃ 6οπιθ ὑπ θη ία {ο ἨΙβ 

βι]εποϱ αροαύ ΟἨτὶς]απΙῦΥ Ῥτογθς ποῦηίπσ, Ῥθοααβο 16 Ῥτουθς ἴοο 

10, Ἡ δὴ αρρτεοίαὈίο Ῥατῦ οὗ ἴ]μο 1οπε; Ῥοραἱαίοη οὗ Ίνοπιθ 

λαά Ῥεοοπιο ΟἨγ]βίαΏ5 Βοπιθ ἔδυ ΥθαΥ5 Ῥοΐοτο ϑϑηθοαβ ἀθαῦμ”, 1 μα 

(«οβρο] οἸαϊπιοά οοηνατῦς πνιὐμῖη ὕμθ ὙΘΡΥ͂ ραίασο γγα]]ς”, 1 α {ου 

(ρτοβαβΙγ ποῦ Πιογθ ὑμϑη ἃ {6Υγ) ΘΥεη ἵπ ὑμ6 Ἠϊσ]ιεγ σγαἆθς οὗ βοοϊ θυ, 

]κο Ῥοππροπία, ατεοϊηδὅ, Ἰαά αἀορίεᾶ {π6 πον δι}, Ἠΐ5 αοαπαΙπίαπιοθ 

Ψη 156 πιαῖη {αοἳ5 15 αὖ Ἰεαξύ ἃ Υ6ΥΥ ἴεπαρ]ο βαρροβίθοῦ. 1 18 

ο ἀσσοιιῃηῦ π]αγ Ὀ6 ἐγαρίαά, 116 πιαάθ ἃ ῬγαοῦϊοῬ οὗ ἀϊπίπο τ 0} Β5 

βἰανθο» απ επσρασίησ ματι 1π {απηϊ]ίαν οοηγθγβαθίοη/Ώ; 5ο ἴλμαῦ ἐπθ 

γεπιιες οἳ Ππζογπιαδίοη οΡΘΠ. ὅο Ἰΐπι νγογο τηϑη 145, ἨΙβ ασαπαϊπό- 

ΒΠ0Θ γη ΔΗΥ͂ συ θη ἀοοαπιεπύς οὗ ΟλτιεϊαπΙῦγ 15 1655. Ρτοραβ]ο; 

Ῥαΐῦ οὗὁἨ ὑμ6 οτα] (.οβΡα], 85 τερεαύοᾶ {τοπ ὑμ8 11ρ5 οὗ βΊανος απᾶ οἴ]οις, 

6 πιϊσλύ αὖ Ἰοαςῦ Ἠαγο μδὰ δὴ αοοϊἀσπία] απά {ασπιοηίανγ Ίπουγ- 

Ἰεάσο. Τ]Ἠϊ5 βαρροδίὔίοη σου] εκρ]αίη {ο οοϊποϊάσποθρ λα {λα 

ΜΝΘΙΊΙΟΠ οἩ πο Μουπὺ απἆ σὺ} {1ο Ῥαταβίος οἵ ους 1ογᾶ, 1 ἴλεγ 

Ὁ. οἶεας απά Ώπιετος 6ποισ]Ώ 6ο ἀθπιαπά απ εχρ]απαίίοη. 

8. Βαυὺ [868 ]οσεπά 5ο65 Ῥεγοπά 0Π15, απᾶ οοπηθοῦς Ῥεπεοα ἀΙτεοί]γ 

} 969 ΔΌΟΥΘ, Ρ. 17 56.) 25 Βα. 6, αποϊεᾷ Ὁγ Ττιεᾶ]απᾶσς, ττε. Ὁ. 525) 
3 ΕΠΙ. ἵν. 22; 669 Ρ. 171 Βα. ΙΠΘΗΙΟΠΒ 9Π9 Μ. Αππειβ Ῥαπ]αβ Ἐε- 
ὃ 969 ΔΌΟΥΘ, Ὁ. 21. ἰχά8, οΏγΙοιβ]γ ἃ Ολτὶράαν, ας Ίο 
4 Ἐρ. Μογ. χ]ν]]. ἀεβοεπᾶεᾶ ἔτοπι βοπιθ ἐγθεᾶπιβΏ οἱ Ῥ6- 
ὅ Απ θασ] ἱπβογρου αὖ ΟΡ (4 τπθοβ’5 μοιβθ9 

ΏοβΒΙ «Βι]. ἄε Ατε]ιεοὶ. Ογί8ὶ. 1867, Ρ. 
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σσ δῦ Ῥαα. Το Βίοῖο ρΙή]οδορῃος 15 5αρροδθἆ {ο Ῥο Ιπο]αιάθά ἑοηπεχῖοἩ 
Ξ : ΜΠ δύ 

8ΠΊΟΠΦ ὑΠ6 6 πιΘΠΙΡΘΥΦ οὗ Οροβαι 5 Ἠοαβδε]μο]ά᾽ πιοπϊοπθᾶ ἴῃ οηθ οὗ {Π6 Ῥρυ], 

ΑΡοβί]ο Ἰοὐδουβ ἔγοσα Ὦνοπ1θ. 6 Ιεσεπά 1056] Ἠοπγεγεχ ἢδ8 πο να]αθ 

α5 Ἱπάερεπάρηῦ ογἰάεποθ. Το οοἴποίάεποθβ ποίθᾷ αροτο σου] 5αρσεβῦ 

16, απά Πο {οτσεά οοττεβροπάεποθ πγοα]ά κ απ ςαρβίαπαίο 10, νο 

419 {]λοατοίοτο Όμτοντπ Ῥαοἷς οἩ ἴ]ιο ῬτοραβΙ]ήθΒ οἱ {Ππ6 356; απά 1ὖ 

πηιδῦ Ῥθ οοπ{θβδοά ἴλμαί, θη πο ΘΧΑΙΗΙΠΘ Πο Αροςύ]ος Π]βδίοτγ 

ἢ α ναι ἴο ἰταεῖης ὃ Ἠϊδύοτίοα] οοΏηπαΣΙΟἨ, πο τερδια]ῦ 15 ποῦ 

ΥΕΥΥ εποοιτασῖησ. δύ δα], 1ὖ 15 ίχαθ, θη αὖ ΟοτΙπ{Ἡ, παδ Ῥτοισ]ύῦ 

Ῥείογθ. Ψεπεσα”5 ὑγούμου. (1110, ο ποπ 86 ΡΗΙ]οδορῃευς ἀεάϊσαζες 8110, 

ΏΙΟΥΘ ὑπ 9ηθ ΜΟΥ απἆ οἵ ποτὶ Ίο βροα]5 ἴῃ οεπάετ]σ αΠεοῦιοπαίθ 

Ἰαησαασο'; Ραὺ (11ο, γῇο “οαγθὰ Ὁ ποηθ οὗ ἴμεδο ἰἶήπος) ο 

πγποτη ὑπ απαθδῖοης αὖ Ίδειο Ῥοεύνεεη δῦ Έα απά 115 αοοιδΘΙΒ 

Ν6ΥΟ πηθτεἰγ 1416 απά {π]νοίοιβ ἀἱδραῦοεδ αροαῦ οὔβοατο παζοπα] 

οιιδύοιης”, νο] 6 110016 ΚΟΥ {ο Ῥερδίου ἃ 5ογῖοις ὑβουσῃῦ προῃ 

ὃ 6356 αρρατεηϐΙγ 5ο απιπιροτίαηὔ, 501} 1695 1ο] ἴο οοπιπιαη]- 

οαύο Ἠ]5 οχρετίεηοθΏ ἴο 18 Ῥτοῦπεγ ἴῃ Ίοιθ, Ασαίϊη 15 πιαγ Ὦο 

πχσεά ἰλαῦ α8 δῦ Ῥαα] οἳ [1158 ΔΎ] ἵπ Ὥοπιθ πας5 ἀε]νεγεά ἴο 

Ῥτντας ὑμ6 Ρτοίθοῦ οἱ {86 Ῥτούονίαη σιατᾷς”, ὑπ6 Ιππασία ἔρθη Βαπγβ, 

οὗ Ώθηοσα, 16 τηϊσ]λῦ ο οχρεοίεά ὑλαῦ 5οπ1θ οοπηπηἁπΙοβ{1οη Ῥεύπθεη 

πΠ6 Αγροβίϊο απἆ πο ρήΙ]οδοριες Ὑνοα]ά Ὄο εδιαΡ]δ]εά 1η 6118 πναγ. 

Ὑοῦ, 15 νο τοῇοοῦ ὑμαῦ πο Ῥτεροτίαη Ῥτοείεοῦ πηαδύ γεατ]γ Πᾶν Ῥοει 

τεοεῖν]ησ Ἠππάτεάς οἵ Ῥιξοπει5 οπι πο ἀῑπεγοπῦ ῬτονίποςἙς, ὑμαῦ 

ου Ῥαα] Ἠϊπιβε]{ξ νὰ οπΙΥ οπθ οἱ 6εγοτα] οοπηπα]υεά ο 115 σιπαγάἶατ- 

581Ρ αὖ ἴ]ο βᾶπιθ 0Ἴππο, ὑπαῦ υπο Ιπύθτνίουν οἱ ὑ815 ΒΙΡΥΘΙΑΘ ππαριςίγαῦθ 

νὰ ΑΠΥ ἸπζΙνιάπα]. ῬτίδοποΓ πιιδῦ Ἠαγο Όσοι Ῥαγαίγ {ογιαα], ἴλαῦ 

{τοπ 815 ροβι οι. απά ολαταοῦος Ῥαττας γναδ 00ο Ἰ]κε]γ ο ἀῑδονιπη]- 

πα Ῥοεύῦνεεν δύ Ῥαπ]”3 ϱ356 απᾶά αΠΥ οἴ, απἀά Επαἰγ λαῦ Ίο 

αΏΡΘΩΙ5 ἴο μῶν ἀῑοὰ ποὺ νε Ίοης ἴδον {Πο Αρορί]ο αιγῖνα] ἴα 

Έοπῃθ΄, πο 5]ια]] 566 ΥουΥγ Ηὔύ]ο οα1βα ο 1αΥ βὔγεδδ οη 516 ἃ δΙΡΡο»Ι- 

ὑΐοῃ. ας]; 16 15 βαιά {παῦ, θη δῦ Τα] νγας Ὀγοισ]ῦ Ῥείογο Άν 6χο Χοτο. 

{ου ἰπία], βοπθσα, πιαδῦ Ίαναο Ῥοεπ Ῥγοδοηῦ α5 Όλο 6ΠΙΡΟΤΟΙ”5 αἀνίδεχ, 

δια Ὀεῖησ Ῥιοβοηύ πηαβῦ Ἠαγνο Ιπίογοδίαά Ἰήπαδα]έ ἴῃ ἢ τε]σίοις 

ορίηῖοης οἱ 5ο τοπιαγ]καθ]ο α Ῥηϊδοπον. Ῥαῦ Ίεγο αρϑίῃ Ὑγθ Ἰανο οΠΙΥ 

1 Ναὶ. Οι. ἵν. Ῥγεθῦ. ὃ τὸ " αΙΠοποπι οοπρ. Πῥ. ΜΟΥ. οἷν “ ἀοπαϊπϊ πιθὶ αἱ. 
ΕΑίΤΘΤΩ ΠΙΘΊΙΠΙ ΘΙ ἨΘΙΠΟ ΠΟἨ ΤΆΤ  ΠΗοπ]β. 
απηαῦ, θΙαπη αὶ ΑΠ18ΤΘ Ῥ]α5 ποπ Ῥοΐθςί, 3 Αοΐς χτ]. 14, 45. 
απᾶ αραϊπ 8 11 “6πιο πποχία]ατα πηϊ ὃ Βο9ο9 8ΌΟΥΘ, Ῥ. 7 8. 
ἔαπι ἀπ]οίρ ος, απαπα Ἠϊο οὐ ηϊθαξ᾽: 4 566 ΔΌΟΥ͂Θ, ΡΡ. 5, 8, 30. 
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ΒΠΤΙΤΙΑΥΥ 
οἱ τεβυ1{ς, 

Β{οΙοίρπι, 
116 Α]οςχ- 
ΑΠΤΙΦΗ. 
ο πάσαίδπι, 
8 Ῥγερατα- 
Μ1οη Του {το 
(6οβΡε]. 
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8, 56 1165 οἱ αδεαπιρύϊοηδ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ 1658 Ῥτοῦαβ]θ. [ὕ 15 ποῦ ΙςπονΏ απάςτ 

ταῦ οἴγοαπιδίαποςθϐ απά 1π νηοςθ ῬτεδεποῬ 500 ἃ ἰγ18] σου {αλ 

Ῥίασο; 16 15 νουΥ {ατ {Τοπ} οογύαῖη ὑμαῦ δῦ Έατι]”5 ο.δο ο8Ίηθ ΟΠ. Ὀείογθ 

Όθηθοα Ἠαά τεδινοά {ποπ ὑμ6 οοιτό; απά 1ὖ 15. απεδοπαδβ]θ νλεῦ]αυ 

δι πο {οτπια]ῖας οἱ ὑπὸ ὑγ11 ἔΠογο γ/οι]ά πᾶν Ῥθεη ἴλο οΡΡΟΓ- 

ὑαπ]ῦγ, 6νεη 1 {πθτο πγετο ὑδ8 Μ111, ὕο επῦες 1Πΐζο αποβύϊοης οὗ τεΗσίοιθ 

ΟΥ̓ ΡΗΙ]οδορΗίσα] ἀπίθγθδ, Όπ ὑπ νηο]ο {Ἰεγείοτο 165 πηιδῦ Ῥο οοἩ- 

{ερσεά Ό]ιαῦ πο στθαῦ 5ὔτεδδ ο8η Ῥο ]αἱά οἷν Όλο ἀῑτθοῦ Ἠϊβίοτίσα] Ἠπ]κς 

πγΏΙοὮ πηὶσ]αῦ οοπηθοῦ Ὀεπθοα σχιύῃ ὑμ6 Αροξδί]ο οὗ ὑπὸ (επ{]ε». 

1 Ἰανο ἸαὐΠενίο Ιπγεδυισαοά πο Πϊβίοτίσα] οἰγοαπιδίαπσθς ΒΟ 

πηϊσ]ῦ εχρ]αῖΏ αΠΥ οοἴποίάεποθϐ οὗ Ίαηπσπαασο οἳ ὑποισΏῦ ἃ8. ατῖδ]ησ οιιῦ 

οὗ οὈ]Ισαῦίοης οη ἴπο ρατῦ οὗ Ῥοπεοα ΟΥ οὗ Ἠ]8 ϑύοϊο ρτεάθοθβροτ. [Ὁ 

ας Ῥεθη 56εη ἴλαῦ ἴπο ἐεασμεις οὗ Ὀλμῖδ φοΏοοί ϱ6πεΓα]Ιγ νετο 1 αἱ 

Π]ςε]ιλοοᾶ ΙπάεΡίεᾶ {ο ΟτΙεπία], 18 ποῦ {ο ο ογΙδῃ, 8οαγοες ΤΌΣ ὑμ6 1. το- 

Ἡρίοις νοσαρα]ατΥ; ὑμαῦ Ῥεπεσα ἨΙπβδο]{ῇ ποῦ Ιπιρτοθαβίγ Ἠαᾶ ἃ Υγασαο 

απ ρατθια] δοαπαϊηύαποθ πι ΟμτδαπΙὔσ, ἴΠοισ] ἢ6 πας οεγαΙη]/ 

αηγμῖης Ῥαῦ ἃ ΟἨτ]ρίαπ Ἠϊπιβα]{; απ ὑμαὺ ΗΒ. Ῥειβδοπα] Ιπίέογοοιτεθ 

σι το Αρορδί]ε οἵ πο (επ]68, ὑλοισΏ ποῦ βαῬεδίαπθϊαίες, 15 αὖ ]οαςό 

ποῦ 8 ΙΠροββΙρΙΙ0σ. ον {αχ πο οοἰποιάςησθΒβ πα Ὦ6 αβοτ]ροᾷ {ο 

οπθ ΟΥ̓ Οὔ 6} οἱ ἴπ6βο οα11565, 1 5Π81}1] ποῦ αἰθεπιρῦ ο ἀϊβοτιπαιπαία: Ὀτιῦ 

ἴπετο 15 8150 δπούμϑι αδροοῦ οἵ πο αιιεδίοἨ πνΠΙοὮ πααδῦ ποὺ Ῥο ριιῦ 

οαῦ οὗ βἰσ]ιῦ. Τη 6οπιο Ιπρύαηοες αἲ Ιθαςδῦ, 1{ δὴν ορ]μσαοη εχὶοὺ αὖ 

411, 15 οαπηποῦ Ὦο οἩη. πο 5146 οἵ ὕΠ6 ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΘΣ, {ο ἴμθ οιγοπο]οσΥ 

γοϑιϑύς 15 1Π{6ΥοΠοθ: απά {0Υ {μεβθ ϱ8865 5οπηθ οὔθ φο]αῦίοη πιμςδύ ο 

{οαπά. 

Α.Α {8 ϱρεοι]άζ1οη8 οἵ ΑΙοχαπάνίαη ο αζαΐδπι Ἠαςά εἰαθοταξαᾶ α Ώου 

απά ἀππροτίαπό λοο]οσίσα] γοοαβπ]ατΥ, 80. ἃ150 ἰο πο Ιαπσιασθ οἵ Φίο- 

10ἵΠ1, ὙνΠΙοἩ 1056} Π]κευ/]5ο δα βρταπσ ἔγοτα ὅπ απῖοη ΟΕ {μο το]σίοις 

βεη/τηοηῦ οἳ ο Ἐαδύ πΙἩὮ πο ῬΗ]οδορῃῖοα] ὑποασ]έό οὗ ἴμο μα», 

να ἆπο αη θςπαΙ11γ τοπιατκαβ]ο ἀετε]ορπιεπῦ οὗ πποτα] ἴθγπας απά 

πῃασθδ. ΤῸ ὕῃθ (1οβΡεΙ, ν’]ο] σγας αηποιηοθᾶ {ο ἴμο σου] ἵπ “ ὑμ6 

{α]ηοςς οἱ πια, Ῥοῦὰ ἴμο οπθ απᾶ ἴμο οὔμεν ραῖά ἐῑιοῖτ ἐραίθ. Α5 

δύ οἩη (που δύ ϱομτ αἱοης) αἀορθεά ἴλο ἔογπις οἵ Α]οχαπάτίαη ἔἨοο- 

ΒΟΡΊΥ αδ {Π6 Ἰααρῦ ᾿ἱπδάθαπδίθ ἕο 6χργες ἴ]ο Ἰήσ]ιοκύ ἀοοίτίπος οὗ 

ΟµηςὔϊαπΙζγ, 5ο δῦ Ῥατ] (που δῦ Ῥαυ] αἱοπε) {οαπά ἵπ {πο οἰβῖοα] 1Δπ- 

Ριιβσο οὗ ο Βίοίον εχΡΓΘΕΣΙΟΠ5 ππογθ Εὖ ἔμαπ Ἡο οοι]ά Επά, οἶδειμοτο 
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(ο ἀθεοτῖρο ἴῃ οεγζαϊη αβροοίς ἐλο ἀπδῖος πα Ῥι]νί]οσας, ὑΠ6 βἰγασσ]ος 

απά ὑπ6 ήαπιρῃς, οὗ ὑμ6 Ολτ]κίαπ 16, Βαῦ ἐποιασ] ἐμ πνογᾶς απιἀ 

ΒΥΠΙΡοΙ5 τεπιαϊπεά αρβαπ/Ια]]γ ἴ]α β8πιθ, γοῦ ἴῃ ἐλμαῖν αβρῃοα{ίοη 

ὕπαγ Ῥοσαπαθ Ἰηβάποῦ 1} πουν {ογορ απά πηθαπίησ, ΤΠϊ5 ομαπσθ ἴῃ 

οἰμθυ ο.5ο ἴμογ οὐρὰ το ὑμοὶν Ῥοΐπσ Ρ]ασοά ἵπ το]αίίοη 6ο ιο οοπίτα] 

{αοῦ οἵ ΟἨτὶςΜαπΙζγ, ]ο Ἱποατπαίίοη οὗ ἴλαο οι. Το ΑΙοχαπάτίατ 

«ΘΥΤηΒ, εχρταβδῖησ πο αἰὐτῖραίον απᾶά ορεταδίοµς οὗ ἴ]ο Ώϊνίπο Ἰγοτά, 

ηηοῖι η ὑμεῖν οπἱσίπ Πα ἃ. ριιτε]Υ πιεζαρ]ιγαίσα] Ῥοδατίπς, πγουο ἴγαηδ- 

Ἰαΐεά τηὔο ἐπ ϱρΊετο οἳ Ρτασξίοα] ἐ]ιεο]οσγ, πγμθι ἄοά μα ἀεδοσπάεᾶ 

4πιοΏς ΤΉ ο 110 αρ ππεη {ο ο. ΤΠ6 Βὐοίο ΘΧΡΥΕΒΒΙΟΠ5, ἀθβοτ]ρίπς 

ἴμο Ἱπάερεπάεποσο οὗ ο Ιπάϊνιάπα] βρίγῖῦ, {π6 ϱαὈ]ασαῦίοη οὗ ἴλο ταη- 

πα] Ῥαβ5ΙΟΏΡ, 6μο τιπῖνογεα] οπρίτο οὗ ἃ ὑταπιρ]από 5ο]{-οοπ/γο], ἴ]ο 

οοδπιοροΠζαη τε]αίῖοπ5 οἳ {πο 156 ΊπαἨ, πετο απ]ε]κοιεςά Ιπζο πουν 116, 

νηιοη απ απ{αΙ]ησ 5οιγοο οὗ βὐτεπσί]Ώ απ α Ῥοππά]εςς Ίορο οὗ νἱούουυ 

μὰ Ῥοεη τενεα]αᾶ 1η ἐμ «.οβρε], Ψεπ 811 πθη νγεγο ρτος]αϊπιεά {ο Ὦθ 

Ῥγού]αΥς, απᾶ εαο απἆ οΥΟΤΥ πιαη απ]ζθᾶ πια αοα ἴῃ Ολτίςί, 

Τὸ 15 ἀϊβοα]ῦ {ο εδώππαῦθ, απᾶ Ῥετ]αρβ ποῦ Υ6ΣΥ 6857 ἴο ουογγαίῖο, 

86 οχύθηῦ ζο σοι Βὐοῖο ΡΗΙΙο8οΡΏγ ας Ἰεανεπεά ὑπὸ πιογα] νοσαΡι- 

Ίατγ οἱ ἴῑιο οἴνι]]δοά υγοτ]ά αὖ ὑπ ἐἴπιθ οἱ πο ΟΙιγ]δῦαη σα. Το {α]κο 

α 5ἶησ]θ Ιηβίαησθ; ἴπθ πποδῦ Ἱπιροτίαπῦ οΕ πιογα] 06τπ]ς, ὑπ 8 ογοηῖησ 

γαστὴρ οὗ οἰλῃίσαὶ ποπθπο]αίαγθ, συνείδησις, οοηβοϊθηίῖα, ἴ]ιο Ιπίει- 

Π8], αρδο]αζθ, Βαργ6Ιηθ ]αάσο οἱ Ιπάϊν]ά 8] αοὔϊοη, 1 ποῦ αὐτιαο]ς ἴῃ ἔ]ιο 

χη]πῦ οὗ ὑὴ6 Φύοῖος, αὖ 811 ογαιῖῦ5 Ῥθοαπιο ουττεηπύ οοἵη γοιςη λπεῖν 

Ἰπβπθησος. Το ἃ στεαῦ οχἰομῦ {μοετείοτο ἴμο σεποτα] αἰ βίοι οὗ Μὐοῖο 

Ίαπσιασο πγοα]ά Ἰοαὰά ο 18 αἀορβοι Ὦγ ὤιο Βγδύ ἴρασμοις οὗ ΟἨτῇς- 

τιαπΙῦγ; 8116 αὖ ἐπ βαπ1θ πο ἴπ δὲ Γατι]5 ον 9359 Ῥογδοπα] οἵγ- 

οιιπηβύαποθς τοῦ Ἠαγο θα ὕο ἃ ο1οβος αοιιαΙηζαηοθ ψ 1 Όλο ἀῑοίίοι 

οὗἉ {815 βο]ιοο]. 

Ταυςι5, ἴ]ο Ὀϊγί]ι-ρ]ασοο απᾶ οομϑύδηὐῦ Ίοπιο οἳ δὺ Ῥαπ], νγὰβ αὖ {}}15 

ἐΐϊηθ ἃ τηοϑῦ ἱπιρου αμῦ, 1 ποὺ 16 {ογοπιοδῦ, 5οαῦ οἵ ασϑοὶς ἰθαυῃΐηρ, 

Οὗ 411 ὅπ μ]]οςορ]ίσα] 5ο]ιοοΙβ, ο ύοῖο Ύγας ὕΠ6 τηοϑῦ παπιογοιΒΙγ 

δα αὈ]σ τερτοςοπθθά αὖ 0815 ρτοαῦ οοπ{γο. [8 ϱοοσταρη]σα] ΡοβΙὔἱοἩ, 

α8 ὃ. Δ] ὅτ ἸιοΆβθ, Ἰαά ἀοαβί]οδ 5οπθ 1Πήπ1οπςθ 11 τθοοπηπιεπάίης 1ὲ 

ἴο ἃ ΡΗΙ]οβορΙγ τ μοι Βα 105. Ὀτίῃ-ρ]ασο 1η ο Ταδῦ απά σεν’ Ιπζο 

πιαθυτῖῦγ ἴα ὑπο Ἰορύ. Αὖ αἲἱ ουοπίς νο πιαΥ Θοιιηὔ τιρ 51Χ ΟΥ ΠΙΟΓΘ᾽ 

1 Θέχαῦο (χῖν. 13, 14. Ῥ. 673 54.) παπηεᾶ Οοτάγ]ίοῦ, απᾶ Αἰλοποᾶοσαςβοπ 

πιθη{οΏ8 το ὮΥ ηασπο, Απμαίου, ΑΙ- οὗ Βαπάοι. Το ἴλμθςθ τηΒΥ ὈΘ βαάοὰ 

οἩοάθτατς, θείος, Αὐμοποᾶοσιιϑ β1- ᾖΖεπο (Ζε]]οτ, Ῥ. 40: Ῥϊορ. Τιαοτύ. ντ]. 
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Ὑγ146 1π- 
Ώπσοπσο οὗ 
{πο οἴπ]σα] 
]απσααρθ 
οἱ Βί0- 
10151Η. 

Ρ{ΟΙΟΙΒΠΙ 
αὖ Τατρβ. 
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δύ Ῥαα]” 
αοηπαϊηζ- 
ΆΏοῬ ὙΠ} 
Βίοῖο 
ἰεαςΠίης. 

Τπο Ἱη- 
ΡΕ{8ΊΟΘΒ 

βίνεη. 

τ. Τπο 
Ροτίταϊς οὗ 
έπο πγῖβθ 
Ώ]αἩ, 

ϱΊ ΡΑὈΙ ΑΝΡ ΒΗΝΕΟΔ, 

υγο]]-Ἱκπούνη Βέοῖο ἔδασμοις Ὑηοξο ποπιθ νγα5 οὐ Ταγβας, Ὀρδιάος ΟἨτγ- 

εἴρρα5 απά Αταῦας γιο οὔπηο ἔγοπα ὑπ ποϊσαρουτίης 5011, απ έητες 

οἴ]ιθις Ὢ]ο τοδιάεἆ αὖ ἸΤα]Ιο5, αἶδο ἃ ΟΠοίαη οι". Τ δῦ Ῥδὺ]} 5 

εατ]γ οἀποαίίοη ας 1οπ1ΙδΗ, 16 γας αὖ Ἰοαδῦ Ιπεῦγασῦεά ὮΥ ιο πιοδύ 

ΤΙ ΘΑ] ἐεασ]θτ οἱ ὑπ6 ἆαγ, πο, απ] [15 βἰπ]οίετ οοπσπηΘη απά 

οοπὔθπιροχαχίθθ, Ἠαά πο ἀποαᾶ οὗ ἄπτεοῖς Ἰεαχηίπσ; απά ἀππήπς 119 

γορθαίοά απᾶ ]επσύιεπεά 5ο]ουτης ἴῃ Ταγ8α5, Ἡθ τητδῦ Ἠανο οοπιθ 1π 

οοπ{αοῦ πὶ Φοῖο πιαχίπας απἆ ἆοσιπας. Βαῦὺ Ἰπᾷθεᾶ 10 15 ποῦ πηθτθ 

οοπ]θοίτο, ἴλαῦ δὺ Ῥατ] μαᾷ 5οπιθ αοηπαϊηίαησς γη δι ἐἶιο ὕθασμοετς ΟΥ̓ 

μα ντ άπσς οἱ {115 φε]οο]. Τ]16 ερεεο] οἩ ὑπ6 Ατθοραρα», αἀάγοδδεά 

ΡαΥἴΙγ {ο Οῆοῖος, εΊιοινς ἃ οἶοατ αρρτεοϊαδίοη οἱ ἴπο οἰεπιεπῦς οὗ ὑγαῦῃ 

οοπὐαϊηοά ἴῃ Εῑιαῖγ ΡΙΙΙΟΒΟΡΗΥ, απά ἃ κὐαάϊοᾶ οοϊποϊάθπορ πα ὑΠ 611’ 

πηοάθς οὗ οκρτοςρῖοπ”. [5 οπθ αποἰαδίοη ΠΙΟΥΘΟΥΟΣ 15 ἴακεη Ίτοπι ἃ 

Φίοἱο υτϊίης, π Ώγτηπ ο ΟἸεαπί]ας, ἴλλο πορ]οδύ οχρτοβείοη οὗ Ππθὰ- 

οι ἀονοῦίοἩ πν]]ο] Οὐκ Πὐεγαίιιτο ηαβ Ργεσετγεά {ο ας”. 

Απά 1 ὑμϊη]ς πο τηαΥ Επά οοσαδῖοπα]]γ αἶδο ἴῃ δῦ Ῥαπ1]5 ερὶς]ος 

Βα οἰ ΘΟ ἀἰδυϊποὺ ἴχασθς οἱ ὑπ6 Ἰπβιεπορ οἵ ϑύοϊο ἀϊούϊοῃ. -Α. {ουν 

Ἰηβύδμοοβ 816 δοῦ ἆοπΏω ἴπ ὑμ6 ποίθϑ ο 8185 θριβϑῦ]ϊθ. ΜΕΥ π]ογα 

ταϊρῦ Ῥο σαὐμογϑᾶ ἔγοτα 15 οὔμϑι Ιεῦύοι5, οδρθοϊαΠ1γ ὑπ6 ΤαβίοταΙ Ἡρ]- 

εἰ]. Βαῦ 1 ν]] οοπῦεπό πιγςε]Ε νη(] οἶνῖησ ὕπνο Ότοαά ΘΧΘΙΏΡΙ68, 

πγηθγο ὑπ οἸιαγαοῦοτῖδδῖο οΟΙΠΗΠΙΟΠ-Ρ]αοςς οἱ Φύοῖο πιογα]1ῦγ 8εθπα {ο Ὦ9 

αἀορίοά απ ἐγαηδβσιτοᾶ ἴῃ ὑμ6 ]αησιασο οἵ {π6 ΟἨτ]βῆαη ΑΡροςῦ1ο, 

ι. 16 ροτίγαί6 οἱ ἴμοθ πήςο τπαἨ, {116 1468] οἵ Βίοῖο β5ῃΙΓΑΔΙΟΗ, 

Ἰα5 ναι ἀῑξαποῦ απά Ῥεοα]ῖαν {δαῦατος---5ο Ῥθοπ]αγ Ὅμαῦ ΦΠΘΥ͂ Ῥ:68- 

φοη0θᾶᾷ απ 645Υ Ὀαύὺ {ο ὑμ6 τιάΙοα]ο οὗ απύασοπϊδί. Τῦ 15. Ἠϊ5 Ῥτοπηῇ- 

προ ολαταοίοτιςθῖο ἐλαῦ ο 15 φιΠιοϊοπῦ Ἰπ Ἠ]πιδε]{, ὑπαῦ Τε ναπῦβ 

35 θηππηθταίος οἰσΏῦ οὗ {Π6 παΠ1Θ), απᾶ 
Ἠοταο]εῖᾶςς (Ζε1]6τ, Ὁ. 42). Οἱ Αἴπεπο- 
ἄοτας βοηΏ οἱ Βαπᾶοῃ, δίγαρο α4ᾶβ ὃν 

καὶ Κανωίτην φασὶν ἀπὸ κώμης τινός. 
Τῇ Βἰταῦο’5 οχρ]απαθίοη οὗ Ἰανανίτης Ῥθ 
οοττθοί, πο οοιποΙᾶσςησθ 1} ἃ ΒΙΥΠΘΠΊΘ 

οὗ οπθ οὗ {πο Έπε]το Αροξί]ες 15 αςοῖ- 
ἀθπία]. ἘῬπίῦ οπο 16 {επιρίεᾶ {ο βιιβρϑοῦ 
ἴλαί ἴμο ποτᾶ πᾶ ὃ ΒΠεπα]δίο οτἱσίη. 

1 ΠῊ 6 {αΐμοτς οἳ Ῥούῃ {μθξο {αΠΙοΙβ 
ΙΠΘΏ ΑΡΏΘΑΣ ο Ἠατθ πηϊσταίθᾶ ἔγοπι 
Τατρας. ΕῸΥ ΟἨΥγείρραβ 566 ΒίΤ8Ρο χὶν. 
8, Ὁ. 671: οὗ Αταΐιβ πο 876 ἴο]ᾶ {παί 
Αβο]ορίαᾶες Ταρσέα φησὶν αὐτὸν γεγονέ- 
ναι ἀλλ᾽ οὐ-Σολέα (Αταΐϊ Ογετα τι. Ῥ. 429 
εᾱ. ῬΒαῇ1]ε). 

5 Οταῖος (Ζε]]ετ, Ῥ. 42), ὑμ6 το Ῥτο- 
ο]πβαβ (ἰδ. Ῥ. 615). 

ὃ 9690 80οπε, Ρ. 200. 
4 Αοὐβ συ]. 28. Τ19 ποτᾶς ἵη Ο0]θαῃ- 

{Π65 816 ἐκ σοῦ γὰρ γένος ἐσμέν. Τ1ο 
αποἰαοη οἳ ού Ῥατπ] δρυθθϑ οχαοῖ]γ 
να α Ἀ 811-106 1η Αταΐας ποίου Β{οῖο 
Ῥοεῦ, οοηπθοξθᾷ 10} Πῖ5 παζνο Τασρας, 
τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. ἈϊποῬ {89 
Αρος{1θ ἀπίτοᾶποςς {πο ποτᾷς α5 αποίρα 
ΓΥΟΠ1 80πιθ οὗ {ποῖ οπΏ ροείβ, ΒΘ σου] 
ΒΘΕΠΏ {ο Ἠατο Ὀοΐῃ Ῥαβδασθς ἴῃ τνίευ;, 
ΒΥ οἱ καθ᾽ ὑμᾶς ποιηταὶ Ὦθ ῬΥΟΌΔΟΙΥ 
ΙΗΘΔΏΡ π6 ροείς Ῥε]οησίπρ ἴο ἴ]θ βαπ1θ 
βοποο] 88 815 Βύοῖο απάἴθηοθ. 
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ποίμ!ης, ὑμαῦ μ6 Ῥοββοββος θυθυγύμίηρ ΤῊΪ5 ἑορίο 15 θχσραπᾶθα νι] ἃ 

ἔδυσοῦν απά ΘΗΘΥΘῪ ΜΓ ΒΙΟῊ οὔὔθη ουθιβῦθρϑ ὑΠ8 Ῥτορες Ῥουπάς οὗ ϑ'ῥοϊο 

οα]πι. ΤΗΘ Ὑ1858 π]αἨ αἶοπο 15 ἔγθθ : Π6 αἶοπο 15 ΒΆΡΡΥ: ο αἱοπθ 18 

Ῥοεαι({α],. ο απἆ ἢθ ΟΠΙΥ Ῥοββ6βος αὐφο]αίθ νεα]. ο 15 ἴλο 

πο Κῑπσ απά {π6 ἴγαθ Ργ]θ8ῦ”. 

ΝΟΥ͂ πιαΥ νγθ ποῦ 580 ὑπδῦ {115 Ίπ]ασο ας ςασσαβθοἆ πΙαΠΥ 6ΧΡΥΕΡ- 

8ΊοΏ5 ἴο ὑμ6 Αρορί]ο οὗ ἰμο ἀεπ]εςῖ «Ἠνεη ΠΟῪ ατο ο ΕΠΙ] 11 1 Οογ. ἕν. 8. 

οχο]αῖπις 1η Ιπιραβδῖοηθά 1ΓΟΠΥ {ο ιο ΟοτΙπίΠίαης, «6Υ6η ΠΟΥ 8.6 Υθ 

ΤΙΟἨ, ΕΥΘ6Ώ ΠΟΥ 419 Τθ Πηαᾷθ Ἰέήηπσα πύ]οιῦ 5’: ένο αγθ [0015 {οΥ τ0οχ.ἰγ.το. 

Ομτιςζ, θαῦ Υο ατθ νηςθ 1η ΟἨ56: νο 8.6 Ἰγεα]ς, θαῦ γ8 ἅτ βἴτοπσ: 

7ο 816 σ]οτίοα5, Ὀαύῦ νο 816 ἀἱδποποιταά. ΑΙ ύμΐπσς αγε γοιχς, 1θ τ σος, ἢ, 

βαὖ5 ϱδει]οτε, “811 ἐμϊησς ατα Υοιτ5, απά γο ατα ΟἨτ]ς0ς, απά ΟΕ ἰδοὺ 7 29: 

15 (ο. ο ἴοο Πο ἀεβοτῖρες ἨΙπηδε]Ε απά Πο οἴμετ ΑΡροβίϊο5, ΄ Α5 2 005. τί, 

Ῥεΐης στϊευεά, γεῦ 4; αγ» τε]οίοίπς; α5 Ῥεσσατς, γοῦ πια]εῖησ ΠΙΩΗΥ το ἢ: τ 

86 Πανίης ποῦμῖης, απά γοῦ Ῥοββθββῖησ α] ἐήησς. Τη 6Υετγ ἴ]ήης ο 0ος. 1χ. 

δῦ 6Υετγ ππρ Ἠαγίης 6ΥΕΥΥ 56] 5 ΠΟΙ ΠΟΥ (αὐτάρκειαν)... ΘΥΕΤΥ τς νι 

Ρεΐης εητ]ομθά.᾽ 41 Ίιανο Ιεατηῦ, Ίο βα75 ασαῖη, ὁ 1ῃ νγΠαΐδοθεγου οἴτοιπῃ- ΡΗΙ11ψ τη, 

φύαηους 1 απι, ὑο 6 ςε]{-ριήΠοίης. 1 Ίανο 811 βύσθησίῃ ἵπ Ἠίη ἐμπαὺ 9 18- 

βΙνεί] πιθ ῬοΝθγ. 1 Ἰανο α]] ἐΠ]πος {ο ο {111 απἆ το ογεγβοψ]ης.) 

1{ 086 οοϊποίάεηοθ οὗ Πηᾶσετν 1Π ἴ]ιθδο Ῥαβδασας 15. Υθιηαχ]καΡ]ο, Οοϊπο- 

ἐπ οοηίταςδὺ οἱ φεππιρηῦ 15 ποῦ 1655 εἰτι]ίτπςσ. Τμ απῖνευδα] ἀοπηί- ο. ω 

πίοη, ὑμ15 Ῥουπά]θςς Ιη]αιίζαπος, 15. Ῥγοπιϊσες αἶκο Ὦυ ὑπ Βίοῖο σι Βίο- 
{ ὁ παν 1ο1βτη ἴῃ δὲ 

Ῥ]ί]οβορ]αες {ο πο νβθ τη απά Ὦγ ὑπ ΟΙτ]βίαη Αγροςίιο {ο ἴ]θ Ῥαπ]βοοῃ- 

Ῥο]ίσγον. Βαῦ ἔ]ιο οπο πιαβὺ αξίαία 18 ὮΥ 561} βοϊαθίοπ, ὑπ6 οὐμον Ὦγ «ΡΟΗ. 

Ἱηοογροταίίοῦ. Τ1θ ορβδεηί]α] πεαα]δ]ζ 1Π πο {οΓΠΙΕΥ σᾳ5ο 15 ἃ Ῥτοιά 

Ἱπάερεπάεποθ; ἵπ 1ο Ἰαζΐεγ αἩπ επ{ῖγο τε]αποθ οἨ, απά ΙΠ0Ιπιαίθ αΠΙοἨ 

ΝΙ{Η, 4η ἹΏδεθη ΡΟΥΘ, [Τὺ 15 ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι ὑπαὺ ὑπ6 [4108] 

Ῥοέοπηθς α]]-δα/[Ποϊεπῦ, α]]-ρονετ/α]; 10 15 ἐν Χριστῷ ὑπαῦ Ίιο 15 ογουγπεά 

α Ἐἶπσ απἆά οοηδεοταῦεά ἃ Ῥτιεδ0. «ΑΙ ὑβίηρβ ατο Ἠ5, Ὀιαῦ ὉΠΟΥ͂ ατα 

ΟὨΪΥ 5, ἴῃ 80 {αγ α5 Ίο 15 Ομτὶςς απᾶ Ῥεοααςο Ομτῖδὺ 15 ο”. 

Ἠετο απἆ ποθ οΏΙΥ ο Αροδίιο {οαπά {Π6 τοα]ραίίοπ οἳ ἴπο Ῥτουά 

1468] 19 ἢ ἐμ οἶιῖοξ ΡΗΙ]οβορ]οις οἱ 115 παὔϊνο Ταγδα5 ας β]κοἰο]αά 

ἴῃ 5ο] Ῥο]ά οιὔ]]πο απ ραϊηζαά ἴῃ {]οδο Ῥε] από «ο1οι1τΒ. 

2. ΤἨθ Ἰπβίαπορ Ίαδῦ ρῖνοη τε]αίοῦ ὕο ὑπῸ ἀθγε]ορπιεπῦ οὗ ο 2. ΤῊ οοβ- 

ιά τα]. πηαϱ. Τ]ιο οχαπηρ]ο ΜΆΘΗ 1 βἰα]] ποχὺ ἰδ οχΡγοββος 1. ΟΡοίδα 

1 5.66 65Ρ. Ῥθποσα ἆο Βοπε[. υἱϊ. 3,4, 3. 124 84.) ΜΠΠ Ῥο τοπιεπιρεταᾶ. ἈΒ66 
6, το, Ερ. Μου. ἵκ. ΌΟοπαρ8χο Ζο]]οτ 8180 {πο Ρα5βαροΒ ἔτοπα ]αἴατοἩ ᾳποίοᾷ 
Ῥ. 231. ΤΠο τἰάἰοπ]ο οὗ Ἡοταοο (δαί.Ἱ.  ἵπ ΟτεΙ15 Έκοπτβας (π. Ρ. 67). 

ΕΗΠ. 20 
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{θαοΏῖηρς 
οἱ [896 
Βίοίςβ 

α]πεἰταἰοᾶ 
Ὦγ [86 
Ιαηρααρθ 
οἵ Βεπεσα, ἐ]]ηπσς Ἠππηαα απά ἀἴνΙπθ, 16 9Π6. 

51 ΡΑὈΌΙ, ΑΝΡ ΒΡΗΒΝΗΟΔ. 

µίς πάρε τοϊαθῖοης ο οἴ]οι. ΤΠθ οοδπιοροµίαπ ἰοηεῦ οὗ πο 

Φἱοῖο» παν Ῥ6οι αἱτθαάγ πιοηθοπεά. ΤΠεΥ του οιῦ οὗ {μ6 Ἠϊδίοτγ 

οἱ οηθ ἃρα απά γοτο Ἰπἰοτρτοϊθά ὮΥ ὑπ ἰδίου οὗ δποίμθυ, Ίεσα- 

ἄπο]γ ιο πγετο 5ασσοςίοἀ Ὦγ {πο Ἠορε]εςς βίαΐο οἱ Ῥομδ]ο ππάες 

ἔμ Ειοοθβδοτς οἵ Αἰοχαπάσον. ἍἛῬοβιθνειγ ἴλογ πετο τεα]δεᾶ, ΟΥ̓ 

ταῦ... τοργοβοπ{αᾶ, ὮΥ ιο οοπ6Ιἤοηυ οἳ ὑμ8 σου] απάθτ ἴπο Ένοπιαιι 

Ἐπιρίτο), Τη ὑπ6 ἂρ οἵ ἴπο Βε]ειοῖάς απἆ Ἐτοιεπηίες, θη {πῃ 

οἷά παδίοπα] Ῥαντίθις ηαά Ῥδεη ογετύἈτοντ, απά μού βἴαΐορ 1 ἢ 

411 οι Ιπύοτοδίς απάἆ απιρΙθίοη5 Ὠαά οταπιυ]εά 1πῦο ὑπ ἀπβῦ, ια 

Ἰοηρίης 67 οὗ ὑπ6 (τοεκ ῬΗΙΙοβορµετ παπάετεά οὐ ο ταίποιβ 

πναδίθ, απ{1] Ἠ]5 ταησο οὗ υἱοῦ οχραπάοάἆ {ο ὑμ8 1468] οἳ ἃ νγοτ]ά-ν]άς 

αἰαΐθ, πολῖο]ι {ου ιο Πγοῦ πιο Ώ6οαπηθ ἃ ῬΟΒΒΙ ΠΟ ὕο Ἠ15 Ἱπίο]]εοίαα] 

Α ἴον 

σεποταίοη5 Ῥαδδοά, απᾶά ἴμο γ]ᾶο εχκύεηδίοη οἱ {πο Ὥοππαιπ Ἐπιρίτο, 

ν]δίοΏ, Ἵ]θη 15 Ὀθοαηθ 4ἶδο ἃ πγαπῦ ὕο Ἠ15 βοοῖα] 1ηβδ]ποῦβ. 

ἴμο {αγ-γθασμῖησ Ῥτούεοζοταῦο οὗ ὑμθ Έοπιαι {Γαπολ]ςο”, βεεπεά {ο 

ον α ἀοεβπῖθο ἨΠιθαπ]ης, ἃ οοπογοῦο {Ο0ΥΠΗ, ἴῃ ΒΟΠΙΘ 86Π50 ἃ ἰοοδ] 

Ἱαβϊίαῦίοη, 0ο {115 1άθα ΨΠΙοἩ ὑμ6 οι Ῥή11οβορίεν οὗ («τθεσϱ πδά 

πηθαη ν΄ 116 ἐγαπβπιϊθθεᾶ 0ο ἴ]ια Φίοῖο πποτα]Ιςῦ οἵ Ὦοιης, 

ΤῊΘ Ἰαησπασο οὗ Ῥεηεοα πγο]] 1]αβίγαῦος Πο παύιτο οἱ 0] οοΡΠΊΟ- 

Ῥο]ίωπ 1468]. «ΑΙ 15, πἨ]ο] οι 5οοδ, ἴῃ νγ]οἩ αγθ οοπιργῖςθἁ 

ὟΥ 6 αΤθ ΠἹΘΠΙΡΕΤΕ οὗ ἃ γαςδῦ Ῥοάγ. 

Ναύυτο πιαάθ τ Κη, ΘΠ. 516 Ῥτοᾶιοεά τς {γα ἴμο βῶϊηθ ἴπίησς 

δα ἴο ιο 8απ1θ θη δ᾽. ΧΙ ψ]] Ίου προηπ 411 Ἰαπάς α5 Ῥε]οπρίης 

1 νι] 50 Ἠνο 88 1 

Γ Ἰπου ὑμαὺ 1 απι Ῥογη {ος οἴἩθβ, δΔηΠα οἡ {18 δοοοιιπὲ 1 πνΠ] σῖνο 

ο πῃθ, απά ΤΥ ΟΥ̓ ἸΙαπά5 αθ Ὀε]οησίης {ο α]]. 

{παπ]ςς {ο παῦατθ...Φ1θ 6αΥΘ πιο αἶοπθ {ο αἲἱ πἹθη απἆ αἱ] πιθη Το 1ηθ 

8ἱοπθ”.. ϱΙ πε] Κποη ὑμαῦ ὑΠ6 ποτά 15 πα οοαΏπίτγ πα πο σοᾷβ 

109 τα]εγς; μαῦ 0Πθγ »ίαπά α,ουθ τη απά αροιαῦ τηθ, Πο «ΘΏΒΟΙ5 ος 

πιΥ ἀθαάς απἆ υγοτάς». Φθοῖηπςσ ὑΠαῦ πο αβε]σηθᾶ ἕο πο νγδο ΠΙΒΠ 

1 Ῥ]πίατομ (ΟΡ. ΜΟΥ. Ῥ. 320 Β) 8878 
{μα Αἰοχαπᾶςυ Ἠϊπηβα]ξ τοα]δεᾶ {818 
1468] οἱ ἃ πγοτ]ά-πγῖιάς Ρο]1ὔγ, ππΙοὮ Ζ6επο 
ου]γ ἀθ]ηεαίεά 85 ἃ ἀτθβΙη ΟΥ ἃ ῬΏ8Π- 
ἴοτα (ὥσπερ ὄναρ ἢ εἴδωλον ἀνατυπωσά- 
µενος). 1ῇ Ε]πίατομ)ς βἰαίεπιεπί ο οοἵ- 
αθοῦ ὑμαὺ Α]οχαπᾶςεγ Ἰοοκοᾶ προη Ἠϊπῃ- 
561} α5 οηἰταξ(οᾶ ση ἃ ἀἴνίπο πηΙββῖοη 
ἴο ΄ τοοοποῖ]θ ἴπο π]ο]θ ποτ]ᾶ,᾽ Ὦθ ο6ί- 
ὑβΏ]γ Ἠαᾶ {ιο οοποθρίΊοἩ ἴῃ Ἠ]5 πηΙηᾶ; 
υαῦ 1 αοἴπα] ΤΟΥ πας οΠΙΨ {86 Τ6- 
αἰωπῖηρ οὗ πο οπᾶ, απᾶ {86 τοα]δαὔῖοι 

οὗ {πε Ἰάθα (80 ἴδ ας 16 τας ἀερίῖηεᾶ {ο 
Ῥο ταβ]β6εᾶ) πας τοβογγεᾶᾷ Το ἴ]θ Ῥο- 
ΙΗ8ΏΡ. /ΕθοΙβ Ῥαῦγίαπη ἀἰνοιδίς ϱοπ- 
ρας ππαπα,  Ὄτρεπι ἔθοϊβϑύϊ ᾳποᾶ ρτῖας 
ΟΥΌῚΒ ογα{ΐ,᾽ 58.085 ἃ ]αΐεχ ροεῦ αἀάτοββῖπς 
[118 ΕΠΙΡΟΘΤΟΣ οὗ Ἠ]5 ἄαγ; Βα 1], ἄε Πε. 
1, 63, 66. ο, 

3 969 Οἱ66Το Ότο Βαϊ. 13, ΤΥ. ν. 

57, 65. 
ὃ Τρ; Μογ. ΣΟΥ 5ο. 
4 4 Τιϊ. θεαί. 29. 
ὅ τοῖᾶ. 
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8. ΘΟΙΏΤΩΟΠ 7680]. σου ΠΥ οί Ἠϊπα, Τ πιθαη. ὑπ6 νγοτ]ᾱ, Ἡο 15 ποὺ Ὀθγομά 

ἴπο Ῥοτάεις οἱ 15 οοπιπποηνγεα]{]ῃ, 6Υεη ἴλοισῃ Ἡο Ίαδ 6οηο 1ηὔο 

γούτοπιθηῦ, αγ, Ῥετμαρς ο ας ἰοῦ οης Ο6ΟΥΠ6Σ οὗ 165 απᾶ ραβδοά 

ἰηῦο ἃ Ίάγσεγ απά απρ]εγ τοσίοη ; αηᾶ ταϊθεά αΏονο ἴλο Ἠθανοης Ίο 

απαάστείαπάς (αὐ ]επσί]) Ίου 1ουν1Υ Ἡο σγαβ βεαθοά πε 11ο τηοιηὐθα 

ἴλμο οἶιαῖν οἱ βἰαΐο οὐ ὑπ 6 Ῥεπο] οὗ 1υδύϊοο᾽. “Ἰοὺ 8 οπιργασς 1η οἱ 

ὑποιρ]ός νο οοτΙπΙοΩΥ/Θα]015, πο οπθ ναδυ απἆ Ίτα]ν παπιεά 

ΟΟΊΊΠΠΟΠ, 1η ὙΠΙο] αἲθ οοπιργδεἆ σοᾷ5 απά Ί16Ώ, ἴθ ΠΙΟ σθ 

Ἰοο]ς ποὺ 6ο ἴ]μῖδ οοΓΏ6Υ οΥ {ο ἴλπαῦ, Ὀπὺ πο πιθαδιγο μα Ῥοσπάατίες 

οὗ οις βἰαῦο σψιῦ ὑπὸ βὰῃ ; ὑπ6 οἴπαν, {ο πΠΙοἩ πο οἴτοαπιδίαποθϐ 

οὗ ουσ θυ Ἰανο αδεῖσπεά ας. «Υπο 16 Ῥατγεά ο ποηθ: 516 

ἵφ ορεΏ ἴο 81], 5Ἡθ τοοεῖναο5 811, 51ο Ἰηνῖθες 8411, σεηί]οίο]]ς, {γθες- 

ΙΠΘΏ, 8Ίαγες, Κῑπσς, αχῖ]ες α]]οῦ. ὁΝαίπτο ΙΒ πιο αββὶςῦ πιει»; απᾶ 

νγπείμετ ἴΠεγ Ὦο Ῥοπά ος ἔνθ, π]πεύπεγ σεηὐ]θίο]ς οὐ {οεάτπθη, 

νηηείπεν ΠΥ εΠ]ογ Πτοετύγ α5 α τὶσΠύ ΟΥ 85 α {]επά]γ οἱ, ναί 

πιαῦζετ { Ύ/Ποχενοχ α πταπι 15, ἴ]ιετο 15 τουπα {οΥ ἀοΐησ σοοςᾶ”.. «Τις 

πη]ηᾶ πιαγ Όε]οπς α5 πε]] ἴο ὦ Ὥοπιαπ ΚπὶςσΙῦ, αν ἴο ἃ Πιδεάπιαη, 85 

{ο ἃ 5ἶανο: {ον ποὺ 15 ἃ ἩοπιαὮ ΚηὶσΠί ος ἃ {Γοβάπιαη ΟἹ ἃ 5ἶανο ᾖ 

Ἄναπιες ΒΟ Ἠαά {Π|6 1} οτ]σίη ἵπ απηρϊθίοτη ος 1π]αςθϊσρ, 

Ῥια δὺ Ῥαπ] βρεαξκ απο ἱπάερεπάεπ{ΏΙγ οὗ {115 Βδοίο ΠΠπασετγ, Τ{ς Οτῖς- 

νΠεη ο νΙδιοη οἵ ἃ ποΡΙεΥ Ῥομίγ τοςο Ῥείογο Εἴτη, ὑπ6 τογε]αῦίοη Ἡμ σος 
ἱεγρατῦ ἴῃ 

οὗ ἃ οἵῦγ ποὺ πιαᾶς σι Παπάς, εὔεγηα] ἴῃ ὑπ6 Ἠθαγουςδ{ [5 ἴ]οτο {88 Ἠθα- 
ὍΣ ; : ο κα ταπ]γσ οἳ[]- 

ποῦ ἃ 5ὔγαησο οοἰποίάθηος ἴῃ 115 Ἰαπσιαβσθ--. οοἱποίάσηςο οπ]Υ {θ ζοπε]ήρ οἱ 

ΠπΟΤΟ βἰγ]κίπς Ῥοσμιρο 16 οἸοίμος απ Ἰάθα ἴῃ ΠΙΑΠΥ τοδρθοῦ τουΥ ον απ]. 

ἀιπετεπυτ «ΟΥ οἴσεηβδΗΙρ 15 ἴῃ Ἰθανεηπ. «οᾷ ταῖδαᾷ τ ση ῬΠ111.σο. 

Ἠίτα, απά φεαθεά ας να ἨΙπι ἴῃ πο ἨθανεπΙγ Ῥίασθ ἵπ ΟἨν]ςῦ νο ο 

6585. Τηογείοτθ Υθ 416 ηΟ ΤΠΟΥΘ Αἴγαησ6ΙΑ απά 8ο]οιγΏΘΙΒ, Ῥαῦ Ώρμος. 11. 

{ρ]]ουγ-οἱμποις η] {π6 καϊπῦς απά ππθπι Ώου οὔ ἀοάς Ἱιοιβο]ιο]ά, “ἢ 

“Εα]β] γοὺν ἁπίαες ας οἴδίζεης σου }} γ οἱ ιο (οβρε] οὗ ΟἨτ]δί” ΡΜ, 1, 27. 

«ΎΨο Ῥεῖης ΠΙαΏΠΥ 8.6. οπθ Ῥοάγ ἴῃ ΟΠγῖδ, απά ΠΙΘΠΙΡΟΥΑ 9πΠ9 ΟΓ Βοχη. χῇ, 

αποίλμετ. “ ΕῸΓ α5 ἴ]ο Ῥοάγ 15 οηθ απᾶ μα ΠΙΑΠΥ ΠΙΘΙΙΡΕΥ5, απά αἱ] ο. -- 

ἴπο πιαπιΏετς οἱ ἴΠρ Ῥοᾶγ Ῥεῖης ΠΙΑΠΥ 49 9ΟἨ6 Ῥοάγ, 50 αἶδο 18 12, 12, 27. 

Οµνὶοῦ: {ος πνθ 811 δι Ῥαρθίζαά ἴῃ οηθ ΒρὶγΙ6 ΙΠῖο οπθ Ῥοάγ, πνλοῦ]αυ [Ἠρμος.ῖν. 

1695 ου «πτοε]ς, γλοί]ον Ῥοπά οὐ 69. Ὑ8 δῖ ὑπ6 Ῥοάγ οὗ ΟἨτιβῦ 36, Υ. 80.] 

1 Ἡγρ. Μον. Ιαν]. ὃ 46 Βεογοί. ΠΠ]. 18. 
3 46 Οἴϊο ᾳ (21). 'αἰαπρῦ πιαη ΕΙΘῚ 4 41 Ψὶὶ. ὑδαΐ. 34. 

πολύ, Δ5Κ5 Ζε]]οτ (Ρ. 275), “ἴαϑὺ Ατι- δ᾽ ἘΡ. Μον. ἄχκχὶ, τἰ: 
ραπ ο Ονιζαϊο Ὠοϊ σα Ἠδτοεῃ ϱ) 

ο ο 
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6.81. 11,28. απᾶ ππθπιρετς ἵπ ρανὐου]ασ “ὙΠΘΥΘ 15 πεϊθῃεν «αυ ποτ «τθε; 

ἔμοτο ἵ5 παϊζποετ Ὀοπά που {6ο Πετο 15 πο ππα]θ απᾶ {επια]ο: {ογ Τε 

0ο]. 1, 11. 811 ατα οπο ἴῃ Ολτ]δὲ 6505. «Νοῦ ἄτθεκ απἆ 2ου, οἰγοαπιοϊδίοη απᾶ 

πποϊγοαπηοϊδίοὮ, Ῥαχρατίαη, Φογύμίαη, Ῥοπά, {εο: Ῥαυ Ομτῖςς 15 αἱ] 

ἔπίησς μά ἴῃ 811᾽.᾿ 

Ἠετο ασαῖπ, ἴλοισῃ ὑπ Ίπιασος 816 ο βϑυηθ, ἴΠο 1άθα 15. ὑγϑῃηβ- 

βσιτεὰ ἀπά ο]οτ]ῇεά. Αὐ ]επσί] ἴμο Ῥοπά οἳ «οἩθγεπςθ, ο παϊδεῖης 

Ῥτϊποϊριο οὗ πίνακα]. ΤῬτούμειμοοά, Πας Ὄοει {οιπά. Α5 ἴῃ ἐμ 

{ΟΥΠΊΘΥ 6859, 5ο Ἠετο ὑ86 πιασῖο Ἱγογάς ἐν Χριστῷ Πανο Ῥγοάιοεά ια 

επαησα απ τεα]ῖδεά ἴπο οοποθρῦοῦ. Α. Ἠνίης 508} Ώας Ώθου ὈτοαίΏοά 

1Π0ο ιο πιατρ]ο βἰαύιο Ὁγ ΟἨτιδήαπΙῦσ; απά μας ποπ Πο «πηο]ι 

αἀπαῖτεά Ρομῦγ οἱ Ζοπο”) ατῖδο5 ο Οἰν]ίας 1)61 οἵ δῦ Ασιςίηο. 

ΘΙΠΙΠΙΗΙΥ. [ Π85 Ώθεη ἐπ δἷπὶ οἵ ὑπ6 Ιπνοεβίϊσαῦίοη 1π5ὺ οοπο]αᾶεᾶ {ο Ρροῖηῦ 

οαὖὺ πον [Ὧν {Πο οοἹποιάσησθς Ῥοῦπεει Ῥεηθσοα απ δ Ῥατπ] ατο τεα1, 

δα Ίου {αγ {α]]αοῖοτις; Όο 5Ώον; ὑπαῦ {Π 686 οοἴποΙάεποθβ πΙΑΥ 1η 50119 

ϱ.5ε5 ο οχρ]αϊηεά Ὦγ πο παίατα] απἆ Ἱπάερεπάεπύ ἀεγε]ορπιεπύ οὗ 

τε]σῖοις ὑ]οισ]ύ, νΥη]]θ 1π οἴῃοις α Ἠϊδύοτῖσα] οοππθχΊοΏ. 5Θ6ΙΠ5 το Ὦθ 

Τα γα ; απά ἴο Ιπά]σαΐίθ ϱεηοτα]]σ ἴμο ἀῑπετεπῦ πγαγς 1η 10 ἢ {815 

Ἠϊδίοτῖσα] οοηπποχῖοη σας Ῥτοβαδβ]θ ΟΥ̓ ΡΟΞΒΙΌ]6, παζμοιἰ Ἡούνεγετ αἲ- 

ὑεπιρύίης {ο ἀεοῖάᾳ ὮΥ πνη]ο οἳ 6ετετα] «ἨΠαπποί5 ἴπο τοβδεπιρ]απος 1π 

ΘΟ ἢ ἱπάϊνι πα] Ιπβίαησθ πνας ἀθτ]γεά. 

ΟΙη]ραπῖ- Τη οοπο]αβῖοὮ 1ὖ πια Ῥο αδο[α] {ο Ῥα55 {γοπι ἴμε βρεοῖα] οοηΏηθχΙοη 

ΑΕ Ῥεύπεεηυ δῦ ἘῬατα] απἆ Ῥθηθσα ὕο ο τοῦθ σεπετα] το]αίίοτ Ῥείποεη. 

οοπηραχθά. ΟἩτ]ςΠαπΙζγ απά Βήοϊοίσπι, απἆ {ο οοπηρατθ ἔλεπι γδιγ Ῥγίοβγ ἴῃ ἐμοῖσ 

Ῥτϊποαϊρίος, Παιν ορογαθΙοΏ5δ, απά τἰλμεαῖτ τει]. Θὐοϊοῖσπι ας ἀῑοα 

οαὖ, Πανίηπσ Ῥτοάισεά ἆατῖηπς 105 εποτό Ἠ{επιθ οἩΙγ γετγ ἰταηβίεηπί 

1 Έσσε Ἠοπιο Ῥ. 136 “Τη οἷν οὗ ἀοᾶ,  εἰαᾶϊαίοτ Ῥογηπ Ῥορίᾷο ἴπο Ώαπιαβο. Τῃπ 
οἳ πΠΏΙοἩ ἴμο Βἰοῖο ἀοαρίία]]σ απᾶ 
ΤΘΘΌΙΥ 5ΡοΚΘ, πας ποὺ 5εῦ πρ Ῥεΐοτο {πθ 
οσος οἵπιεῃ. Τὸ πας πο πηβαρρίαη{]α] 
ΟἿΌΥ 5110} 88 πο Τ4ΠΟΥ 1η 116 ο]οπᾶς, πο 
Ἰην]βΙρ]ο ραΐί6τη 5ποἩ ας Ῥ]αΐο ἐΠποασ]ῃί 
χηϊσΏ{ Ῥο ]α1ᾷ πρ 1η Ἠθβταπ. αὖ ἃ Υ151016 
οοΓΡοταΔΙοη πΠοβθ ΠΘΠΙΡ6Υ8 τηθὺ {οᾳθ- 
{ποτ {ο δαί Ὀτοαά απᾶ ἀτ]ιη]ς ση, απιᾶ 1π- 
ἴο πΠΙοὮ ΠΟΥ ποτο ΙπΙΙαοᾶ Ῥγ Ῥοᾶσ 
ΙΠΙΥΙΘΤΒΙΟΠ 1π παΐθτ. Ἠστο ἴπο θη 116 
πιο {19 ον ποτ Ὦθ Ἠαᾶ Ῥθεη 860.85- 
ἰοπιθᾷ ἴο χθρατᾷ 45 8) Θ6ΠΘΠΙΥ οὗ {Π6 
Ἠπάπιαη 1806: {19 Ώοπιαη τηθῦ {19 Ἰγίησ 
6τθε]ς βορΒ1ςῦ, ἴπο Βγτίαη εἶατο, ἴ]ιθ 

Ῥτοίπετποοά {πεγ τηθῖ, πο παίτπτα] Ῥ]τίἩ 
απᾶ ΚΙπάτεᾶ οἳ εασοἩ {ο)σοί{εἩ, ἴῑο Ῥα)ρ- 
{5πα αἱοπθ τεπιεπηΏογεᾶ 1 ν/π]οὮ ΠΟΥ 
Ἠατο Ῥθθυ Ώογη ασαϊπ {ο ἄοᾶ «πᾷ {ο 
6αοἩ οἴἩογ. 869 ἴμο π]ο]θ οοη{εχί, 

3 ῬΙαΐ. ΟΡ. ου. Ῥ. 320 ἡ πολὺ θαυ- 
µαζοµένη πολιτεία τοῦ τὴν Ῥτωϊκὴν αἴρε- 

σιν καταβαλοµένου Ζήνωνος. Τῦ 15 τθ- 
ππατκαΡ]9 {]ιαί ἐπῖς 1468] 15 ἀθξοτιραᾶ ἴῃ 
ἴπο οοπίοσύ απᾶετ ἃ εοτἰρίητα] Ίπιαρο, 
εἷς δὲ βίος ἢ καὶ κόσμος, ὥσπερ ἀγέλης συν- 
νόμου νομῷ κοινῷ συντρεφοµένης : 6ΟΠ1Ρ. 
19Η. Χ. τό καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς 
ποιμήν. 

ων 
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απᾶ ρατίῖα] εΏοοί5; ΟΗτὶςαπΙῦγ Ίαςδ Ῥεσοπιθ ἴλο ἁοπη]παπῦ ΥοΠσΙοἩ 

οἱ ἴ]ιο οἶν]]]δεά νυγοτ]ἀ, απά Ιεανυεπεᾶ βοοϊαῦγ ἑπτοιση 105 ν]ο]ο Τη855. 

ΤῊΘ νοιγ οοϊποϊάθηοθς, οἩ ὙἨΙο] νο πᾶν Ῥεει ἀπε]]τπς 5ο Ίοῃς, 

{Ἠτου 1Πίο τε]ῖεξ ο οοπίταξὺ Ὀοεύψεεη ἴλμο {α1]1το οὗ ο οπθ απἆ 

ἴπο ππαπιρῃ οἱ ἴμο οἴ]ετ, δια βτηπ]αίο επαΤΙΣΥ ΙΠῦο ἴ]θ «81865 ος 

{115 ἀιβετοεπος. 
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Το Αοπ1θ 16 ππαγ 56επι δι ποϊθηῦ ἕο τερΙγ ἴπαῦ ἴ]ιο οπθ 15 8 Τη6 18 Τ19 απ68- 
οι αὖ 16- 

Ἠυπ]αη ῬΙΙΊΟΡΟΡΗΣ, ὑμ6 οὔμεν ἃ Ἠϊνῖηο τενε]αθοῃ. Ῥαῦ {8185 αΏΒΥΓ6Υ ἐπ βέαϊοά. 

ϱΠε]νος ιὺπουῦ βο]νίησ {μα ῥτοῦ]επι; {οτ 1 15 δααϊνα!θηῦ ἴο 5αγ]ης 

ἴλαῦ ἴ]α οπθ 15 ραγίία], ἀε[οοίῖνα, απἆ {α]ασῖοας, νἩ]]ο ὑπ6 οὔποθ 15 

αὈβο]αῦεΙγ πιο. ΤΠθ απρϑύϊοῃ ἰΠογοίοτο, ο ΒΟ απ ΑΠΑΥΕΣ 18 

εοπσ]ό, πιαγ 6 βἰαῦεά ἐμὰ: Παῦ ατα ἔμορε ἐπεο]οσίσαΙ απά εἴῃῖσα] 

Ῥτίποίρ]ες, Ισποτθαά οὐ ἀεπῖεά ὮΥ Φύοϊοίδπι, πα επ{οτγοθᾶ ὮΥ ιο (495- 

Ῥα1, ἴπ νη]ο] ἴΠο Ώ]νίηο Ῥοπεχ οὗ {πο Ἰαΐίοι 1165, απά ἴο πΥΠΙοἩ. 10 

07/65 105 επηρίτθ οΥ6σ ἴ]ιο Ἠεατῦς απἆ δοίη οὗ τηε Τῆ18 15 ἃ ὙΘΡῪ 

ν]ᾷς βαῬ]θοῦ οἵ ἀἰδοιδβῖοη; απά 1 5Πα]] οπ]γ αὐεπιρῦ ἴο Ιπάϊσαῦθ ἃ 

{ον πιογο βγη τη Ροϊπῖς οἵ οοπίταςδύ, Ὑεῦ ετεη θη ἰτοαίαά ἔ]ς 

ΙΠΙΡΘΥ{ΘΟῦΙΥ, 5αοἩ απ Ιπνεςθσαίοη οπισ]ῦ ποὺ ἴο Ῥο αβείθβ. Τη απ 

ασθ πει ὑμ6 ἀῑδαποῦίνο οΠαταοῦετιδί]οβ οὗ ΟΙτ]βαπΙῦγ ατθ τεσαγᾶεᾶ 

85 α 5ὐαπιρηπσρ]οοἷς Ὦγ ἃ {9ν, απᾶά ΠΙΟΓΘ ΟΥ 1655 οοηβοϊοιδΙγ 1σπογεά 

45 οὗ 1016 πιοπιεηῦ ὮΥ οὔ]ατς, 10 15 α τπαἰίογ οἵ ναςῦ Ἱπιρογίαηορ ἴο 6Ἡ- 

αὔτ θύμον ὑΠ6 βεοτεῦ ος 105 κἰτεπσύῃ ἆοθςδ οὗ (068 ποῦ 116 ἴῃ {μθςε; 

τα ἴμο Ροϊπῦςδ αὖ 19516 οαηπού ο Ῥούΐζου 6ασσορίαοἁ, ματ Ὦγ οοπιρατίης 

10 συ Ἡ απ αρθἰταοῦ βγβύθμι οἱ ΡΠΙΙΟΒΟΡΙΗΥ 850 Ιπροβῖης ας ἴ]ιο Βύοῖο, 

1πάεθεά οις Πτεῦ γγοπάςγ 15, ἴλαῦ {ποπ ἃ βυβύθιη 850 τίσοχοςς.απά Ί[ααστο χθ- 

πηβΙπολῖησ ἴῃ 105 ΡτΙποῖΙρ]ες απἆ 5ο Ἰγοῖο ἴῃ 155 Ῥτορογίίοης ἴ]ιο ἆἷ- 

τοοῦ ταβα]ό5 5Ώου]ά Ἠανο Ῥεεη ππατνο]]οιβΙγ 1116, Τὸ ρτοάαοεά, οὐ αὖ 

]εαδῦ 1ὖ αὐὐγαούθα, ὦ ἔδυ Ι5ο]αῦεά στγεαῦ τηθη : Ῥαῦ οἱ {86 19 οὗ ἴμο 

ΏΙ8Θ66Ρ, απά οἩη. ἴμο Ρο]ογ οὗ βἰαΐες, 16 νγὰβ α]πιοςδῦ ὙΠΟ] ΡΟΥΘ 658. 

Βα 15 οὗ 

Ρ{ΟΙΟΙΡΊ1. 

ΟΕ ιο {οαπάες απά 15 Ιπηπηθάϊαίθ ΒΙΟΟΘΒΒΟΥ5 ποὺ Υ6ΓΥ ΤΟΝ 15 Το ο]άοτ 

ἼΚκπονπ; Ὀτπὸ νο απο νγανταπίες ἴῃ Ῥε]θνῖης ἐ]ιαί ἴ]ογ Ίνογθ ΠΊθη οὗ Βήοίοβ. 

εαγηεςύ αδρ]γαΊοης, οἳ τατο 5ο{-ἀοπ]α], ατιά {ο {Π6 πιοβῦ ρατῦ (ὔΠοιισ]ι 

ἴλο 5ΥοΡ5Π655 οἱ γμαῖγ Ἰαπσιασα 566 }18 Ἰατα]γ τοοοποῖ]αθ]ο τ ἢ ἐς 

νον.) οἵ τπογα] απά αρτισλέ 1νθβ, ᾖΖαπο ἸΙπιδο] Ιπάοθά οαηπούῦ Ῥε 

1 ΤΆ 15 Ιπιροβείβ]θ {ο βρθα]ς τ ΔΗ  απᾶ 6Υ6η οοΠπΙΡΙαΟΦΠΟΥ {Π6 πιοβί Ἠα{ο[α] 
οοπβάεποθ οἩ {115 Ροΐηζ, ΤῊΘ ]αησιασο {οχπΙβ οὗ Ἠεαί]οη Ἱπιρατί{γ (56ο Ῥ]α- 
Ἠθ]ά Ὦγ Ζεπο απᾶ Οµτγβίρριβγγας ϱτο5β- δι} ΟΡ. ΜΟΥ. Ῥ. 191, Οἶεπι, ἨΠοπι. ν. 
1ν Ποεπβοας, απᾶ π]σηῦ Ὄο {ακοηπ ἰο 18, Βεχῦ. Ἐπαρ. ῬυΥΥ]. η. 9οο βᾳ.). 
58ον {μαί {Πατ τιοπεᾷ πι ΙπάΙῄθτεπεο Βαὺ 10 18 ἆπο {ο {ιο Κπούγῃ οἸατασίοτ 
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Ρ{ΟΙΟΙΦΥ 
1η ἨΟΙΠθ. 

δ᾽ ΡΑὈΙ ΑΝΡ ΡΕΝΗΟΑ. 

βοὺ ἆοπππ ὑο ὑμ6 ογϑαϊῦ οὗ ὑπὸ βο]οο]. 19 πιαἆο ἐπ ΡΗΙΙΟΡοΡΗΥ απά 

Ίνας ποῦ πιαᾶο ὮΥ 10. Βαῦ Οἱεαπίῃθ γγαδ ἀἱγοοῦ]γ πιοπ]άεά Ὦγ {86 

ἹπῃαεποῬ οἱ [15 τιαβίει’ς ἐεασοβίησ: απά [ὉΓ απ Ῥειβεγεταποθ, ΤΟΥ 

τἼσοτοας 'βε]-ἀἰδοίρ]ᾳπα, απά {ου αηγανοτίησ ἀενοίβῖοη ἴο ἃ ποῦ]θ 

1468], {ον εἸιατασούεις ἵπ ἴΠο Ἰήβδύοιγ οἳ ἄπγοεκ ῬΗΙΙΟΡΟΡΗΥ αἲθ Ο9ΟΠΙ- 

ΡαταῦὈ]ο {ο εἴτα. Ὑοῦ ΟΙοαπίμος, Ίο Ζεπο, ἀῑεά ἃ 5αἱοιάο. Το εχ- 

απηρἰθ, ποὺ 1655 ἔμαηπ ἴμο Ῥτεοερῦ, οἱ πο Πγδύ Μεασῃεις οἵ ὑμ8 5οοῦ 

ὡὠγεαθεά ἃ ἔα] Ῥαξείοη {οΥ Β6]/-πΙαΥά6Υ, 10 πας 086 πιοβδῦ ΙπάεΙΡΙ6, 

18 ποῦ ὑπ6 ἀατ]ςοξί, Ὀ]οῦ οπ δέοῖο πιοταΠ1{7. 

Τό να ποῦ Ἡούθυογ α1ποηΏσ ὑΠ6 (ΥΘε]«5, νο Ίγ11ο59 παδίοπα] 6επιρεγ 

ιο σθηῖας οἵ Βἰοἱοῖσπι Ίγας 8116, ὑπδὺ 0115 5ο]ιοο] αοπ]εγεᾶ 1ὔ5 Ρτοιά- 

οδύ ἐΙαπρης. Τμ βἴθτη απά Ῥγαοίῖοα] αρῖτϊῦ οἱ πο Έοππαης οβεγεά 

ἂν ΤΙΟΥΘ οοπσεπία] 5ΡΠετο {ο 15. Ἰηπῄπθησοθ. Απά Ἠθιο ασαῖη 1Ὁ 15 

πγοτίὮ οὈδουνίης, ἴμαῦ ὉΠ6 1} Ρτ]ποῖρα] 1ΠβἱΥΙΟΙΟΥΡ ὙγΣ616 α]πιοδύ 811 Εαςί- 

6τΏ5. Ῥοδιάοπίας {ου Ιηβίαποθ, πο {απΙ]ας ἐγιεπά οἳ πΙαΠΥ {απ]οιβΒ 

Τίς ομ]ΐσα- Ὥοπιαης απἀ ἴλμο πιοςύ Ἱπβῃαεπδϊα] π]βδῖοπατΥ οὗ Βύοίο ἀοοίχίπο ἴῃ 
Ποηβίοί]λθ 
Ἐαξί. 

Οαΐο {πο 
ΥΟΙἨΡΟΤ. 

Ἔοπης, π88 ἃ παΐῖνο οἵ ιο Θγτίαη Αραπιθα, ἨΈτοπι {815 πωο Του χαρὰ 

τὸ ΏθοαΠιθ ἃ ΟΟΠΙΠΙΟΩ Ο18ῦΟΠΙ {ος Πο Ὦοπιαη ποβ]θ 6ο πιαϊηζαϊίπ 1π 

Β15 Ἠοιιδο 5οπηθ οπη]πεπῦ ΡΙΙΙΟ5ΟΡΗΕΣ, ἃ5 πο Ιπβίγαοῦον οἱ 119 ομΙ]άτεη 

απά ἴμο τε]ρῖοις ἀἰτθοίος οἳ Ἠϊπιδε]{ απά Ἠϊ5 {απ]γ ; απᾶ ἴῃ {15 

Τμας Οαἴο {6 

γοιησαεγ μα αὖ ἀῑπετεπύ Όπιοςδ Όντο Ῥτοίθββδοτς οἱ ὑπ15 βεοῦ ἆοπιεβίι- 

οαραοΙῦγ Ὑθ πιθεῦ ππΙζ βουνοῦ ΟτΙεηία] Φύοῖοβ. 

οαῖοά ἴῃ 15 Ἠοιιδε]μο]ά, Ῥοῦμ οἳ Ἑαβύετη οτσίη, Απραῦζετ οὗ Έγτο 

απά Αἰλοεποάοτας οἵ Ταυβας”. 

Ῥοτατ]θς τοσαγᾶεά α5 ἐπ 6 πιοδῦ ροσ[εοῦ ύοιοῦ, απά ἴῃ Ποῖα {μθ βεοῦ 

Τη Οαἵο Ἠϊπηβα]{, ν]οπι Ἠ15 οοηίθπι- 

αὖ Ίαγσο σου] Ρτοβαβ]γ Πᾶν τεοοσηῖδοά 15 πηοδύ 1Π]αδίγιοαβ Τ6ΡΓΘ- 

βοηζαὐϊνθ, νο Ίανο ἃ βἴσηα] εχατηρ]θ ΔΚ οὗ {Ππ6 νιτύαες απἆ οἱ πο 

απᾶ ἰδασμίης οἳ {Π656 Ώιθη, παῦ πο 
βποπ]ά Ῥραῦ {πο παοδῦ {ατουταδίθ οοἩ- 
βἰγασΙοΏ ΟἹ 5116) ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ; αηᾶ {πετ 
ΤΥ Ῥετ]αρς Ῥετεσατᾶσᾶ 85 {πεοτεί]σα] 
οχίχαγασαηοθς οὗ ]αησπασθ, Π]δίταης 
ἴπο Βίοῖο ἀοοὐτίπο ἴπαίῦ οχίετηΒ]5 816 
Ιπ(1Ποτοηῦ (566 Ζ6116Υ, Ῥ. 261 βᾳ.). Σεῦ 
{815 πιοᾶς οὗ βρεα]άπς τὺ Ἠατο Ῥεεῃ 
Ἠϊση]σ ἆαπησοτοιβ {ο πιοτα]5; απᾶ πο 
ἆαπρον ποτα]ᾶ ο] Ὦο Ιποτεαβδεᾶ Ὦγ {86 
:αοῦ ὑπ βποὮ ]αησπαασθ ππαςδ Ποιά ὮΥ 
ΊΠΘΏ ΊΠΟΒΘ οΠαταοἴθτβ πετθ 1αξ]γ δα- 

πηϊγθά 1η οἴπεγ τοβρθοῖς. 
1 Ῥεηοεοα αἆ Ματο. «'Οοπβο] [αἴοτί 5ε] 

Άτοο Ρ/]ἱοβοβ]ιο υἱγί διυὶ ῬΥϑο σα] οὗ τωπ]- 

ὑπ ΘΒΊ1ΥΘΠΙ ρτο[ 1556 5101 6ΟΏ{ΘΡΒΕ δύ," 
πΏθγθ ΗΘ 15 Βρϑδκίῃρ οἱ ΠΗτῖα αἲζεχ {1ο 
ἀεαῖ]ῃ οὗ μοῦ βοὴ Ώταριβ, [15 ΡΏΙ]ο- 
ΒΟΡΙΠΘΙ 15 τερτοεεη{εᾶ 85 πϑῖηρ ἴμο {ο]- 
1οπίης ποτᾶς 1 Ἠ]β τεΡΙΥ {ο Ἠοτ: «Ώσο 
αἁριάπας τὶτὶ ὑπ] «οΠ1Θ5, οαἵ Ώοη {αηῤατα 
απ ἴῃ ραρΠσππα οπηϊ απύατ ποίῖα, βοᾷ 
ΟΠΙΠΘΡΒ 5αΏ{ βεοτεβϊοτθς ΑΠΙΠΙΟΤΊΠΙ Υθ6β- 
ἴχογαπα ππούτβ.  Έοτ αποίπεσ α]]αδίοι 
ἴο [8656 ἀοπιθείῖο οπαρ]αῖπς οὗ ἨθαίἨςι- 
ἆοπα 8566 6 Ίγαπᾳ. ἁπιπι. 14 'ἘτοβεΓιο- 
Ῥαΐτας 1] ρ 1050} 7υι5 8118.) 

3 Ῥ]πίατοἨ Κιϊ. 6ᾳΐὲ. 4, το, 16. 
8. Οἶοετο Ὦγη. χχχὶ, Ραταᾶ. ΡΙΟΦΠΙ. 2. 
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ἀο[ασῖς οὗ ἴπο βο]ιοο]. ἨἩἨοπερί, θαυ ποϑῦ, απά οουσαρθοιϑ ουθ ο ἀθαῃ, Ἠ[ᾳ δχοοὶ- 
Ίσποθς απᾶ Ὀαὲ Ἠατά, 500114, Ιπιργασῦοαβ]θ, απ "αἰπιοδύ ΠπμαπιαἨ, Πο Ραγα]γβθά Ἱδροοίς, 

ὕπο Ἠϊσ]ιον αιια]1ὔὶοβ οἱ Ἠϊ5 παίατο ὮΥ Ἠ15 ππαπιϊαβ]θ ΡΙΙΙΟΡΟΡΗΥ, 5ο 

Όλα ῦ ὕπεγ νγουο τοπάαγεά αἰπιοδῦ τιβδε]ες ο Ἠϊ5 σοηθγαὔίοη απ οοιΠ/{γγ. 

Α. τεοεηῦ ὮοπιαἨ ἰδίου Ίας ἀοβογ]ρεά Ἠϊπι 5 “ὁπ οἱ ὑπ6 πιοδῦ 

ΠθΙΩΠΟΙΟΙΣ ΡΠΘΠΟΠΙΘΏΩ ἴῃ 4η ἆσθ 5ο αροιηάϊηπσ ἴῃ Ῥο]ίοα] οαγ]οα- 

ὑπι65. “ΤΠ θ᾽ πναβ ἨΙΟΥΘ ποΡΙΠζγ, Ίο νν]ύος ἰδίου], ΄απά αΌογο 

811 τηονὸ ]πάσππεπῦ ἴῃ ἴ]ο ἀθαύῃ οὗ Οαἴο ἔμαητ ἔμενο ]αά Όσοι ἴῃ ]ς 

146. “1ὺ οηπΙγ εἰεναῦεβ ὑπ ὑγασῖο βΙση]βοαπορ οἱ Ἠῖ5 ἆθαί]ι ἴ]αί ο 

ἵναβ ἨΙπηδε]ξ ἃ {οο]’.. Ἑκασσογαῦεά α5 {1185 Ἰαπσιασο ππαΥ Ῥθ, 165 18 

Υοῦ ποῦ ΒΟΥ πυιὐπουῦ για; απἀ, σοῦ μα ἀῑγεοῦ βοοῖα] απά ρο]- 

σα] τεριι]ῦς οὐ Οαῦο”5 Π{θ αἶοπο ῦο Ῥο τεσατάςά, Ἠ]5 οἈγ6θΥ τησδὺ 6 

Ῥγοποιηοθά α {α119θ. Βαῦ 1η {αοῦ 5 ἹπιρογίαποῬ 1165, ποῦ ἴῃ νλ]αί 

[6 ἀῑά, Ὀτῦ 11 νγλαῦ Ίο πναδ. Τὸ νγὰβ ἃ ναδί σαῖη {ο Ππιπιαπ]ζγ, ὑπαῦ 

ἴῃ δ. ασα ο ψογ]ά]γ 5ε1{βοεΚξῖπσ, οὗ ογοο|κεἆ απά {παιάα]οπῦ Ρο]1σογ, 

οἵ 5οερθ]οίδπι απά ΙΠβάεΠΙΟγ {ο 411 υἱοῦ Ρτϊποῖρ]θ, οπθ πιαη Πο]ά ]ς 

σγοιπά, 5ὔ6υη, τηρεπάίπς, αρεϊσμίέ ο ἴλμο Ἰαδῦ. πο α ΠΠ ΤΙΑΥ 

[81], 5 δύο [Ἀ1164, ἵπ 811 ἴπο Ργαοῦϊσα] αἶπις οὗ 11{ : Ὀυὺ 1ο Ίιας 16βς 

ὃ. να]ιαῦ]ο ΊσσποΥ ἕο αἴδογ ἃρθ5 Ίη ἔ]ιο βίδα πο ἢ αβθοτθίοη οὗ ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ : ᾿ 

86 Ἠα5 Ῥϑαπθαύμθα {ο ἔποπι ἃ {ιο(γίης ορίαζθ, ποὺ {μο 1685 ργοᾶπο- 

ἔνθ Ῥεοααδο 15 τ]ο]ιοςδύ Ἰαγνεδῦ πωαδῦ Ῥο τοαρεᾶᾷ ὮΥ σεπεγαδίοης γούῦ 

ἩΠΡΟΣΠ. Οαΐο νγὰβ ὑπ γαρ ὑγρθ οἱ Βἰοϊοῖσπι ἴῃ 105. βἰγ]κίησ οχοε]- 

Ίεηςσθ, 45 11 15 Ἠοροίθββ Ἱγεακηθβ, ΤΠο Ἰαῦο Ὥοπιαη Βύοίοβ 816 Τιρίργ Ῥο. 

{εοῦὈ]ο «ορῖθ5, ΤΟΥ͂Θ ΟΥ 1655 οοηδοῖοι5, οἱ Οαῦο. 1Τή]κο Ἠϊπι, ἐΠΘΥ νγεγο ο λοό Βΐο- 

παχά, Ἱπιργασοίίσαβ]6, Ῥ6γναιςο, 5ὐπάΙοιδΙγ απἰασοπϊςίϊ]ο {ο {Π6 ρνονα]]- 

Ίπσ αριτ]ῦ ον ἐ]ο ἀοπ]]παηῦ Ῥούες οἱ ἴπεῖν ασο: Ῥαΐ, Ί]κο Ἠϊπι 8150, 

ευ νεο Ἠνίης Ῥγοίερίς, ἤθη Ῥτούοδῦ5δ Ὑγεγο πιοβῦ πθεᾶςά, αραϊηβὺ 

ἴλο ἀιθποπεβύγ απά οοτταρθῖοη ος ἴ]θ πια; απ ὑμ6 1} {οατ]οςς ἆθπιθατι- 

ους τας [6] Ὁ α5 ἃ εἰαπάϊης τερτοβοἩ. α]]κο {ο ὑπ6 Ῥτοβῖσαίο ἀθεροῖ- 

ἴβγη οὗ 0Π6 τα]θγ απά 0ο ἴπο πΊθαπ απά οτἰησίησ Παΐζίειγ οἱ ὑμ6 βὰ}- 

1εοῦ. Ὑαῦ 1ὖ 15 πιοπτη{α] {ο τοβοοῦ Ίου πο στθαῦθυ τη]σΏῦ ανα 

ῶθει λα Ιπῄπεπορ οὗ τηθη Ἠ]κο ΈἨταδεα, Ῥερίας απά Ηε]νίάϊας Ῥτίκους 

οὐ Πεῖν σεηοταθΙοἩΏ, 11 ἐλαῖτ αἰγ]οῦ ΙπύεστΙιγ Ἠοά Ῥεεπ α]]ιεὰ ὕο ἃ ΠΙοΥΘ 

ϱγπιραὐλοῦίο οτθεά. 

1η ἴλθδο τη Ἠοπεγεν μετο Ὑγὰ5 4η θαγηεδύ 51ησ]επεδς Οὗ Ρρα- 

ῬΟΒΘ, ὙΠΟ τπαΥ οοπάοπθ τπαΠΥ {απ Ὀππαρρί]γ ἴ]λο βαΠ1θ οαπποῦ 

υθ βαϊ οἵ ῬΏοποσα, 9 πωαγ τε]οοῦ α5 οα]απιηίθς ἴ]ο ΘΊΌΒΒΟΙ ΟΠΔΥΡΌΒ προ. 

1 ΜΟΠΙΠΙβΘΠ)Β Ηἰδίογή οἱ Ίοπιε, τΥ. ῬΡ. 156, 448 5α. (Έπᾳ. ἐγδη8.). 
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Ηἰ5 ζαυ]β. 

ΚΤ ΡΑΌΟΙ, ΑΝΌ ΒΕΝΕΟΘΑ. 

πὶ ὙΠΟ ἢ 0Π6 πια]Ισηϊϐγ οἱ ΠῚΒ επετηῖθ5 Πδ8. ]αάθπ 115 ΠΙΕΠΙΟΥΥ; Ὀαπὺ 

οποιο] τοπιδίηβ ἴῃ ὑπ6 αἀπηϊβείοης οῇ Ηΐ5 απιῖταις, ἃπα ππουε ἔπατ 

εποποἩ 1η ἴ]ιο ύεςῦϊπιοπγ οἱ Ἠῖ5 οὗη ὦτίθίησς, ὕο Τογ{αιῦ Π15 οιαγασῦεν 

α5 α Ἰ]σ]ι-πηπάθά απά βἴποςτθ τη. Ίο Νοχάς αἲθ ἴοο 5ἴτοπς ἴο 

οοπίθπ]Ώ. ἴμθ Ῥαδεποςς οὗ οπθ ἩΠο οοπ]ά ονοςψΠε]πι ]θ ΘΠΙΡΟΤΟΣ 

Οαπάΐας, 116 Ἠνίτπς, τι πο πιοςῦ Γ1]5οππς πα β]αν]δῃ Παὔῦευγ, 

απά ἴποη, ΘΠ ΗΒ αδΏος ΕΓ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 60], ἔαπτη προη Ἠϊπι απά 

Ῥοΐβοῃ 115 ΠΙΕΠΙΟΥΥ τυ ὑπ6 γεποπι οὗ πια]οίοας βδύϊγθ᾽, Έτοπι ὑ815 

οἩαγσο {ἶιεγε 15 πο 68086; {ος Πῖ5 οχύδηὐῦ συϊθησθ οοην]οῦ Ἠϊπη, 

6 πιαγ γγα]] ταξαδο ὕο Ῥε]ϊετο, α5 119 επεπαῖες αβδοτίοᾶ, ὑ]ιαῦ μ6 οοἩ- 

56116ἃ ἴλπο πιιτάον οὗ Αστρριηα; Ὀαὺ 10 66επ15 ὑ]αῦ Ἡο πγαςδ ἴῃ ΒΟΠΙ9 

πναγ Ἱππρ]σαίεά πῖῦ λα ππαὐγ]οϊάθ, θα 16 15 απῑίθ οδγζαῖη λπαῦ Ώθ 

οοππ]νεά αὖ ολοι ἀπ]αι] ος οἳ Ες Ἱπιρετῖα] ραρί]. Ίο ταγ 1πά16- 

παηῦ]Ιγ τερα]αΐο, α5 7 αγ ῥγοβαβ]γ Ἰαβδάβοά ἴῃ ἁοῖης, ἴμο συᾶνθ 

οαγρος οἱ πιοτα] ριοβίσαογ πνοὴ Ὕγετο Ὀτοισλῦ αραϊηςῦ Ηΐπὶ 1π Ἠ15 

Π{εῦίπιο απά ἴδον Ἱής ἀααίμ; Ῥαῦ ἴλο ππαη πο, πΠῖ]ο οοπάσπωπ]ης, 

απ. ἀε5οτῖρο αὖ Ἰοπσῦ]μ ιο σγοςδεςέ {οτπης οὗ ἱππριαπῦγ (85 Ῥθηποσα ἆοες 

οοσαξβοπα]Ιγ) Ἠαά. ειιγε]γ πο ὙΘΙῪ 5οηβῖθίνο βἨτϊπ]ίησ {Τοπ δἶης “ οὗἁ 

πγ]η]ο]ι 10 15. ἃ 5,απιο 6Υοη Το βρθακ. ο Τὺ ἆεπιας ὕο δοσθρύϊηρ' 

ὑπ αοοοιηῦ οἱ 115 οποπ]ῖθ5, ἴλαῦ 15. γγοα]ζΠ πγαβ απηαββεά ὮΥ {αιά 

απᾶ νἰο]επορ; Ῥιαῦ ἔμετο 15. πο ἀουδὺ μπαῦ, νἨ]]ο Ῥτοασοβίης ἃ 1ο{0Υ 

ΙπάΙῄοχθηοο ὑο νγον]ά]γ αἀναπίασες, Ίο οοηδοηύθᾷ {ο Ῥο οηγῖο]ιθά ὮΥ ἃ 

Ῥτοβϊσαΐο απά απδογαρα]οας γταπῦ, απά ἴλαῦ ὑΠ6 6πογπιοις Ῥγορετύγ 

ἴμας αοοαπια]αθοά αχροβεά Ἠ]πα ἴο ὑπ τερχοβοΒθΒ οἱ Ἠ156 οοπἴθΠΙΡο- 

τα1ἱ65. «Α. ρογίγαϊῦ ΒΟ οοπιβίηθς 811 μοςδο {οαίτγες Ψ011 οοπιπιαπά 

πο ογοαῦ χθβρθοῦ. Ὑοῦ, ποὐνζΠρίαπαϊησ ἃ 5οπιογ/μαῦ οβύγαδῖνο τ116- 

ὔοτ]ς, ποιο ἵδ ἴθ Ῥοηθσας νπ]ὔησς 4η δαγπθβίπες» οὐ Ῥαγροδε, 8 

γθασπῖης ΦΌΩΣ πιοτα] Ῥεχ[εοθῖοη, απᾶ ἃ οοηρίαπῦ τοί6γοποθ ο δῃ 1468] 

αἰαπζατᾶ, ΠΟ. οαπΏοῦ Ῥο πιογο αΠεοίαθίοη. Ἠθ 5ο6θΠ15 {ο Ἠανο Ῥθει 

ὃν τίσοχοἩς αβοείῖο 1 θαχ]γ 6, απά {ο ἴμα Ἰα5ῦ ἕο Ἠανε ππαϊηζαϊπεά ἃ, 

εονεγο 5οἰί-ἀΙδαίρ]ᾳπθ,. πο] αὖ ]εαςὺ 15. Ἠΐ5 οπΏ 5αθεπιοηό; Ώου 15 

1 πηβδαρροτ(θά ὮΥ 1655 ρατθῖαΙ ὑερίπποηγ”. 

Έου 411 {5 ἹποοπβΙδύεηποΥ ΊουγεγεΓ πνο τητιϑῦ Ῥ]απαο ποῦ ἐπθ οτεεᾶ 

Ῥαὺ {π6 πιαη. ο που] ῬτοβραβΙγ πᾶν Ῥθυι πηαοἨ πγουςε, 1 Ἠϊς 

1 ΠῊ 6 {γραῖξο αἆ Ῥοΐιὐίμπι ἄε Ο0Π5ο- οἵ ἴπο οχγανγαραηΐ ραποργτῖο ΡΥΟΠΟΠΠ6Θ- 
Ἰαΐΐοπο ποτα]ᾶ ο ἄϊδστασσίπ], 1 1 βῥύοοά δᾶ Ὦγ Ἀετο ΟΥ̓́ΘΣ Ἠϊ6 Ῥγθάθοθϑβοσ (180. 
81οπθ;: Ὀαΐ οοπἰγαρίθᾶ τι ἐπ Τμιᾶι «ππι κ. 3). 
᾿ἄε Ἰογίο ΟἸαιιαϊὲ τὸ Ῥεοοπιο οὔίοις. Το 3 8606 Ερ. Μον. Ἱπκχτ. 2, ον]. 14 
οοπηρ]οῖθ Ἠί6 β118116, 6 πας {86 απο «οοπΙρ. Το. 4ΠΠ. ΧΙΥ. 53, ΣΥ. 45, 63. 
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ΡΙΗΙΟΣΟΡΗΥ Ἠαά ποὺ Ἠε]ά αρ ο Ἰϊπι ἃ βὔτη 1468] {ου Ιπιϊζαβοη, Ηϊς ού 

15 τὸ σοηπαῖπο οὐ αΠεοίεᾶ Ἱπαπη]ζγ---α Ῥα]Παίνα οὗ απ ασσταγαΒῖοη ΡΝ 

οὗ "15 οὔεπος---Ὅλαῦ μ6 1ήπβε]{ οοη{θββες ἢον ἔν Ίο [8118 βΒμῃογύ οὗἉ ὑμ15 ἨΕΛΚΠΘΡΒ. 

1461}: Το ὑμοβθ ὑδαπύϊπρ' οποιος οὗ ΡΗΙΙΟΒΟΡΙΙΥ, το ροϊηὐίηρ 6ο Ἠ15 

Ίαχατγ απἆ νεα] 851 “ΠΥ ἆο γοα ερεα]ς πιογο Ῥγανε]γ ἔἶιαπ γοα 

νο 1’, Ἠο τερ]ε5: “1 Ψ}Π αάά ἴο γοιτγ τερτοαο]θς ]1δῦ πον, απά 

1 νι] Ὀτίης πιοτο ομαχσες ασαϊηδῦ ΠΙΥΡΟΙΕ απ γοι ὑλμϊπ]ς, Έοτ ἴμο 

Ῥγοδοηί 1 σἶνο τοι {ή αΏβνγοτ: Γ απ ποὺ 1ήδ6, απά ({ο {εοά γοῦν 

πηα]ονο]επος) Τ 51.8}} ποὺ Ῥο νήδθ. Τ]ενοίογε τοαῖγθ οὗ 116, ποὺ ὑμαῦ 

1 5ῃου]ὰ εατια] ὑπ Ῥοδύ τηε, θαὺ ἐμαῦ Τ 5ῃου]ὰ Ῥο Ῥαΐίου ἐμβὰπ ἴμο 

Ῥαά. Τὸ 15 εποισΏ {ος πο ἀαὶ]γ ὕο ἀἰπιϊπΙβῃ ΤΙΥ γῖοθς ἴῃ 8Ο0ΠΙΘ ἆθ- 

«Τ]εδο ἴπΙησς, Ίο αἀάς, “1 βαὺ ποῦ 

ἴῃ ΤΗΥ Οὗ ἀείεπος, {ον 1 απι ςαη]ς ἆεερ ἴῃ 411 νῖοθ», θαῦ 1π ἀείεπορ 

οὗ τη Πο Ἠαςδ πιαάθ 5οπ19 ῥγοσγθβς’. 

σγεοθ απἆ {ο οἶ]άᾳ ΤΠΙΥ 6ΓΥΟΥΡ.᾽ 

«Τηο “156 τηδη,᾽ ο νυγ106Β8 

αρο]οσείΙοα]]γ, ΄ἀοες ποῦ ὑΠϊπ]ς ΙΗπηδε]Γ ππνγογῦἩἃγ οἱ απγ αἀναπίασες 

οὗ {οτύαππθ. Ἠο ἆοο ποῦ Ίονο τῖσο]ας μαῦ 6 Ρτοίους ἔθη. Ηθ 

ΝΟΥ ἆοεβ ο 

6ΡΙτΏ Ποπ ν/πεη θ Ίαφ πει ἴῃ Ἠ]5 Ροββοςδίοη, Ῥαῦ τοαῖης ἔἨαπι 

1θοθῖνθο5 {παπι ποὺ ΙΠίο Ἠϊ5 δοιι] Ῥιις Ιπίο 5 Ἠοιςο. 

απά ἀθβῖτον απηρ]ες πιαθετῖα] {ου Ἠ]5 νιτύαθ {ο ο {αγηϊς]ιεά ἔΠαγεργ”.” 

41 απι ποῦ πού βρεα]!ῖησ {ο γοα οὗ πιγβε]{) Π6 ντο {ο Ταοῖ]ϊας, 

{ον 1 {α]] {αν ΕΠοτύ οἵ ἃ πιοᾷφγαίθ, ποῦ ο ΡαΥ α Ῥενίεοῦ τηδῃ, Ῥιῦ 

οἱ οηθ οὖες ἩΊοπη {ογὔηθ Ἠαβ ]οδῦ Ἡεν ρουγεχζ, ἈῬεπθσα, ΙΠΟΥΘ ἔματ 

ΔΏΥ πιαη, πηιςύ Ἠανο {ε]ῦ ὑπ6 ὑταῦῃ οἱ ἴ]ιθ βαγίησ, ΄Ἠον Πατά]γ 5]α]] 

{μου ὑμαῦ μὰν τῖο]ες επϐεν ΙΠίο ὑπ6 Κἰπσάοπα οὗ ος.) 
Τ]ιο Ίαπιο Ἐρϊοίείτς, 

ϱΊανο οὗ Ἡραρβτοάϊίας 15 ἃ {αχ ποβ]οτ 1γρο οὗ Βίοῖο ἀῑεοιρ]ίπο (Παπ {116 

Έτοπι Ῥεηπεσα 16 15 το[ερμῖησ ο ππη {ο Πριοθεῦας. 

Ἠσοτο αὖ 811 ενεηῖς, να 

Ἠ]ς 

τηούδο «Ῥθαν απά {οτρεαχζ) Ιπβρίταῦ 5 ἀἴδοοαιδεν {]τοισ]οιῦ, α5 16 

θα ἢ οουγίϊον οἵ Εραρ]μτοαἴθας πηαδίος. 

861 ᾿πβυϊπούϊνου ὑπαὺ νο Ίανο ο ἆο υΠζὮ σοηιι]πθ δαγηπθεδίηθςς. 

ΑΏΡΘαΙ5 αἱςο {ο Ἠανο Ῥεει λα σα]άο οὗ "15 119. Ῥιαῦ πιογο αἰτ]]ῖης 5.1} 

15 {πο αρῖν16 οἱ ριεῦγ μοὶ Ῥεγναἆθς Ἠῖ8 ἐοισΠίδ. Ύλλεη γο Ἠανο 

Βῃαῦ ἴ]ιθ ἆοοΥβ, Π6 ΑαΥ5, ΄απά Ἠαγο πιαάο 411 ἀδυὶς τυ], Τθπ1θπι- 

1 ἆο Τε. Όσαί. τῇ; οοπιρ. αἆ Πεῖυ. 
Μαΐγ. 5. 

3 (6 Κι. Όοαί. 21. 
5.ΕΡ. Μογ. ἸΥ11. 3. 
4 ΠΤ}. βδοοοιηῦ οὗ β6πΠοθος ἴῃ Ματί]α)5 

Μογαἰἰείαε Ῥ. 1 54. 15 ὙἼ761] πνοτί] σϑδαϊηρ, 
{ποαρῃΏ {ο ἰᾶθα οὗ {πε βρϊταα] ἀϊγθο- 

{1οπ. 1π {πο Ιοίίογβ {ο Τιποῖ]ῖας β6ΟΠΙ5 
οχαρσοταίοᾶ. 1 να 1 οοα]ά {ακο 85 
{ανοπταβ]θ ἃ γίθυ; οὗ βοποθοσβ’5 οΏατασίετ 

8.5 {15 νυτ]{θχ ἆοθβ, 

ὅ ἀνέχου καὶ ἀπέχου, Απ]. (1611. χτῖῖ, 
το, ὝἜΘΙΘ ἴλθ πγοτᾷδ 816 οχρ]αϊποᾶ, 
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Ἐιχρτθβ- 
ΕΊΟΏΒ οὗ 
ρίθίγ 118 
τα Ρ8. 

ΥΤ ῬΑΌΙ, ΑΝΡ ΡΗΝΕΟΔ. 

ΒΟΥ πονον {ο 587 ὑπαῦ 6 816 αοπθ, {ΟΥ 79 818 ποῦ ; Ὀαΐ ἄοά 15 πλ 

απᾶ 5ο 15 γοῦν αποε] (δαίμων); απᾶ π]αῦ πεεά οἱ Πσαῦ Ἠανο ὕμεςο ἴο 

566 η]ιαῦ ο 401: ΤῸ {Π15 αοα 79 αἱδο οιισᾗύ {ο βυγθᾶν α]]εσίαπος, 85 

φοἰάϊοις 4ο ἐο 05.5’. 

6156 βού ἴῃ Ραρ]ῖο απά ἴῃ Ῥηϊναῦο Ῥαῦ Ῥγαῖσο απά Ἠοποιγ ἴμο ἀῑνΙηθ 

Ῥοΐπο (τὸ θεῖον) απᾶ τοοοαηῦ 115 {ανοι15 ᾖ...... Ὑγ]μαῦ ἴμεπΤ κποε 7ο, 

ο πιαἨΣ, 816 Ῥ]πάες, 5Ἡοι]ά λογο ποὺ Ῥθ 8οπιθ οὔθ {ο Η11 {115 

κἰαθίοη απά {ο 5ἴπο {ΟΥ 811 πιαη Όλο ἨγΠΙΠ ἰο ἀἄοά{ ἘΈον για εἶξο 

ο Τ, ἃ απο οἱ 1παΏ, ἆο Ὀτό βίησ Ἠγπιης 6ο αοα ΝΑ, 1 1 γε 

α πἰσμίησα]ο, 1 Ἰαά ἆοπο ὑΠ|6 νγοχ]ς οἳ ἃ πἰσμθἸησα]θ; 1 ἃ 5αΠ, Όλα 

πνοι]ς οἱ ἃ ΑΥΑΠ. ο Ῥεΐηπσ νυ]αῦ Τ απ], ἃ ταῖοπα] ογθαίτνο, 1 πιιςδῦ 51η0᾽ 

“ΤΡ νὰ Ἠαά 5εηςδθ, οαρῃῦ νο {ο ἆο αηγλῖης 

Ἡγτηηβ {ο ἀοάἀ. ΤΗΙ5 15 τηγ {αρί, απά Τ ρεν{ουπι 165 που ψΗ! 1 ευεν 

ἀοβουὺ {Π15 Ῥοςῦ, 5ο {αγ α5 1ὖ 15 νοπο]ηρβαίεά πηθ: απά γοιι 1 εχ]ονγῦ ἴο 

1οἶη 1π {815 58.118 εοησ”. “ον ἴπεπ ἀοβὺ έ]οιι αρρθατῖ Αα πΙµηθΒΒ 

οα]]εὰ Ὦ} ἄοά: Οοπιε ἐἶνοι απ θεα ωϊίπεδ ἐο πηθ... ΔΝ μαῦ πὔπεςς 

ἀοβὺ ἔλιοιι Όσας ἰο Θοα 1 1 απο ὧν ιυγοίο]ιο ΡΙᾳ]έ, Ο [ογᾶ, απά Ι απο 

ηὐἱδογαῦϊο; πιο 016 οί(γεδ ΤΟΥ Ίπιθ, 110 016 ϱἴωθ πι απγ(ἠίπᾳ» αἷΐ ΙΕ 

ὀζαππο πιο, αἴζ-πιθπι 5ρεαβ ἐ οὗ πιο. Δ οι Ῥεας 5 γ]ζησςς, απά 

ἄϊδογαςθ ἴ]ιο οα]Ηπς σενα] Ἠο Πα] οα]]εά πες, {ου Ὅ]ναῦ Ἠο Πο- 

ποιιγεὰ ὑπ66 απάἆ Ἰο]ά {π66 σου {ο Ῥο ὈτοισΠύ ΤΟΥ χαρὰ αξ ὃ ὙΠ 655 

ἴῃ ἐπ15 σγθαῦ οαιιςο”ῇ) “θη μοι φοο5ῦ {ο γΙ5Ιῦ δὴν συθαῦ Ῥ6ύΡοἩ, 

τ6πιοΏιῦοΥ ἐἶιαῦ Αποζιμσι αἱ5ο αρογνο 5βοεῦἩ πΠαῦ 15 ἆοπο, απ ὑπαῦ ἔποι 

οπσἩέθξὺ {ο Ῥ]εαδο Ἠίπι γαίμογ ἴπαπ 5 Ομ θα 

Ἱοοῦ (ἀπόσπασμα) οὗ ἄοά ; ἴμοι Ἰαδῦ 5οπηθ ρατῦ οἵ Ἠϊπι ἴῃ 6]γσα. 

ἨΓΗΥ {Πιογείοιθ ἀοβὺ μοι ποὺ Ῥεγοσῖνο 61γ ποβρ]ο Ῥιτα{ ΝΠγ ἆοδῦ 

ἴλοα ποὺ ἆπου πΠθηςς ποια αὐῦὺ οοπιοῖ ποια Ῥεατεδὺ αοα αροπῦ 

η] ἴμορ, υγούο]μεά τη, απά ποια ἀοβῦ πού Ῥοτοεῖνο 10. Τηϊπ]κερύ 

ὑποὰ ὑπαῦ Τ πιθαΏ 59Π16 σοᾷ οἱ β1]νετ ος σο]ᾱ, νυαὐποαῦ ποεῖ πυμῖπ 

]ιγεο]ξ ἴλοα Ῥεατεδύ Ἠϊπι, απά μοι ἀοδῦ ποὺ {εἰ ὑμαῦ ἴμοα ατύ 

ἀεβῆπς Ἠίϊπι πὶ ἴµγ ἵπιρατο ἰΠοασβῖς απ ὕπγ Ην ἀεθᾶρ. Τῇ 

“Ποῖ ατΌ δὴ οἱ 

1 1)188. Ἱ. 14. 13 84.2 6ΟΠ1Ρ. Μαϊῦ. 
ΧΕΙ 01. 

3 Ρῇ68, 1. 16. 15 56. 
8 2 188. Ἱ. 20. 46 8ᾳ. Τὴ6 ποτᾷβ τὴν 

κλῆσιν ἣν. κέκληκεν 8Ώρεας ἴτοπι ἴηθ 
οοπ{οσέ {ο τοίατ ἴο οἰδπρ πΙἴπθβςθβ, θαὖ 
ἴλογ τεσα]] ἃ {απΙΠαχ εκρτθβδίοη οἳ δύ 
Ῥατ] 1 ΟοΥ. ΥΠ. 2ο, ΕΡΠ6ΘΒ. ΙΤ. 1, 6ΟΙ1Ρ. 
4 Τϊτα. 1.9. ΤῊΘ αἀάπθβρ Κύριε, πβοᾶ 
1Ώ Ῥτασοχ {ο ο, 15 {τεαπθηῦ ἵπ Ἡρίο- 

ἰοίας, Ῥαῦ ἆοεβ ποί οοσἩχ (80 {ασ α5 1 απ 
ΑΠΑΥ6) 1π ΑΠΥ Πεαίπεη πι ήπσ Ῥοδΐοτθ 
ἴπο ΑΡροβίο]ο {1πιθ65. ΒΟΠΙΘΙΙΤΩΘΒ πθ 
Εηᾶ Κύριε ὁ Θεός, απᾶ οης6Θ Ἡθ Ἡτζεβ 
Κύριε ἐλέησον (11. 7. 12). Τὸ 18 σου 
πούϊηρ {παῦ 411 {ο {ητεῬ οἰδίθϑ ΏΘΥΘ 
Ἠιριοίοίας 15. Ἐποπη {ο Ίατο 11γθα--- 
Ἠίεταρο]β, Ἠοππθ, ΝΙοορο]ῖβ---οοσας 1η 
[86 Ἠϊβίοτγ οἱ δὲ Ῥαπ]. 
Ἐν 8. 1. 5ο. τ, 



ΚΤ ΡΑὉΌΙ, ΑΝΡ ΒΕΝΗΟΑ. 

4η Ίπηασθ οἳ ἀοἆ γνογθ Ῥτεδεπ, ἔποι ποπ]άοεῦ ποὺ ἆατο ο ἆο απγ οί 

ἴποςο Ἠμ]ησο πνΠῖο] που ἀοεδῦ: Ῥαέ, ἄοά Ἠϊπικε]{ Ῥεϊης Ῥτγερδεπό 

να μη ἴμοθῬ, απά οτετ]οοκῖηπσ απᾶά ογετηθαχίηπσ α]], που τὺ ποὺ 

α5Παπιθά {ο ὑΠ]π]ς επά {ο ἆο ἴ]εςο ὑπίπσς, Ο ππαη, Ιη5δοηβίρ]ο οὗ ἐ]λῖπο 

Οὐ Ἠβύπτε, απά νΙδιθεά η ζἩ ἴμο γα οὗ ἀοά’. «Ῥοαπιοπιβογ ἐ]αῦ 

ποια αὐτὸ ἃ 5οη. Ὑμαῦ Ῥτοίεβίοη 15 ἆπο ο {15 οματαοίον Τὸ 

οοηβ]άετ 811 ὑ]ιαῦ Ῥε]οηπσς ἴο Ἠϊπι α5 Ῥε]οησῖης ο ἃ {αὔΠαγ, ἴο ΟΡΟΥ 

Έ[Ιπι ἴῃ 81] ης, ηενογ ο οοπιρ]αῖη οἱ Ἡ τη {ο ΑΠΥ 9Π6, ΠΟΙ ἰο 58Υ͂ 

ΟΥ̓ ἆο αηγύμ]ησ Ἠατέα] {ο Ἠίπι, ἰο γΙε]ᾷ απἆ σἶνο Ὕγαγ {ο Ἠϊπι ἴῃ α]] 

υπῖηρς, νγοτκίης να ῦἩ Ἠίπα {ο ο αἰπηποςδύ οὗ ὑμὴν ροπνοτ”. ὁἜατο ἕο 

ἸΘΟΚ πρ ο ἄοά απἀ Ραγ, Όσο πιο Ἠοποσ[ογίῃ π]λογεαπ{ο ὅποι νν]έ, 

1 οοηδεηῦ πηΐο ΤΗ6ο, 1 απι ῶηΐπθ, Τ βΏτῖπ]ς {γοπι ποῦβίης λα β6οπι- 

οὐ] σοοᾷ ο ΤἼθ, 1Τεαἆ 1ο σου Τηοι 1] : οἸοῦμο πιο η νγ]αῦ 

σαγηιοηῦς Τῃῆοι ση]. Ὑοι]άεξδυ Τηοια ὑπαὶ 1 εΠοα]ά Ῥο ἴῃ οῇ]οο ος 

ουὖ οἱ ο/ἤσθ, Βῃῃου]α 1νο αὖ Ἡοπιθ ΟΥ ἴῃ οχῖ]ο, 5]οι]ά Ῥο υἱοὶ οὐ ροου ἢ 

Ι ψ1] ἀθίοπά Τ1εο {ος 811 {μθ88 (]]πσς Ῥοείοτο πιοπ. «Τμαςο (νίσςς) 

ἴποα οαηςῦ ποὺ οαδῦ οαὖ οἴμαγν]δο ἔἶαι Ὦγ Ιοοκίησ {ο οὐ αἶοπαε, ὮΥ 

εοὐθῖπο μ]ηο αΠεοῦΙοηΏβ (προσπεπονθότα) οη Ἡ πὶ α1οπα, ὈΥ͂ Ῥαΐτπο ο0Ι1- 

βοογαὐοὰά ἴο Ἠίς οοπιππαπᾶς”,. η πεηπ ἴποια παϑὺ οστά {λποδο πγοτάς, 

Ο γοιπσ πιαπ, ΡῸ ἴἩγ παγ απάἆ 580 ο {ῃγ5ε]{, Τὸ 15 ποὺ Ἡρίιοθείας πο 

ἢδβ ὑο]ά πιο ὕμθβθ ὑΠῖπσς (Ὁ ν]οποο Αῑά ᾖα οοπιο ὮΥ ἴμεπι Ὦ, Ραύ 

ΒΟΠ16 Κιπά (οά βρϑακίπρ ἐμτοισ] Ἠϊπι, Έοτ 16 σου] πεγογ Ἠαγνο 

οπύογθᾶ τηΐο πο Πεατύ οἵ Ἡριοίεῦας {ο βαγ ἴποδο Όμ]πσς, βεεῖης 10 15 

ποὺ Ἠϊ5 πυοπῦ ὕο βρεα]ς (5ο) ἴο αΠΥ τη. Όοπιθ {]εῃ, ]ῦ τι8 9Ώεγ 

6οἆ, Ἱεδύ ἄοά”ς πυταῦ]ι {α11 προη ας (ἵνα μὴ θεοχόλωτοι ὦμεν). “Τὺ 

Πηιιοἃ 1 οαη 611 ἴἶιθο ποὺ, ὍΠαῦ Ἠο, Ὑ]ο βούψοιῃ Ἠϊδ Παπά {ο 50 

στοαῦ ὃ πηαζῦετ να λοιῦ (οά, οσα] ἆονη ο ντα απά ἆοοθι 

Ῥαῦ ἀἆθβίτο ῦο Ῥεμανο ΠἨΙπαδε]Ε απςοθετη]γ ἴῃ Ῥαρ]μο, Έοτ πεϊμος 1Π 

ο. νγε]]-οτάρτοᾶ Ἠοαβε]ιο]ά ἆοθῦ απ7γ οπθ οοπιο {ογψατά απά 5αΥ ἴο 

Ἠ1πηςο]ί 7 ηυιιδέ δ δίειραγζ. ἘΠ56. ἴλο πιαδίετ, ορδετνίης Ἠϊπι ἀπά 

βοεῖπσ Ἠϊπι σῖνίησ Π15 ογάοτς ΙΠπβο]οπ{]γ, ἄτασς Ἰπι οβ {ο Ῥο 5οοιγσες, 

Βο 10 Ἰαρρεης αἶδο ἴῃ ἰλμίς στοαῦ οἵῦγ (οὔ ὑπ6 ννοτ]ά); {ος θυ ἴοο 

ἴποτο ἶ5 ἃ Ποιβοε]ο]άστ, πὸ ογάθγαί]ι ονοιγμῖπσ”, «Τμο ογπῖο (1. 6. 

1. 2) ϊ58.11. 8. τι 54. 9 8416 τοπα]πάοἆ 4 248. ΑΥΣ 16. 46. 
οὗ {ιο ΒΙΥΠΒΙΠΘ θεοφόρος, Ώοτπο ὮΥ ἃ ὅ Γί89, 11. . 36 8ᾳ. 
ΟΠ σι βύϊδη οοΠΘΠΙΡΟΤΑΣΥ οἱ Ἡριοίείαβ: 6 288. ΠΠ. 22. 2 8464. ΤῊΘ Ῥαϑβδσθ 
8606 Π6 πούθϑ οπ]σηαῦ, ΕΡ]168. ἴΏ5ΟΥ.,9. ὈΘΔΥΒ ἃ 5ΤΟηΠς 18ΒΕΙΙΡΙΗΠΟΘ ἰο οας 

7.88; 1ἴ- 1Ο. 7. Τιοχᾷ5 ραταβ]ο ἴῃ Μαίί, κχῖν. 45 56., 
5 Ρἱ5. Ἡ. 16. 42. ΤιαΚθ ΧΙ. 41 54. ΤΠθ θΧΡΤΘΕΡΙΟΗΒ. ὁ 
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1πηρτογοᾶ 
ἴοπο οὗ 
Βτοῖςο ἴ1εο- 
1967. 

ϱΤ ΡΑὉὈΙ, ΑΝΡ ΒΡΕΝΕΟΔ. 

ἴλο ἴαο ΡΗΙΙΟΒΟΡΠεΣ) οαςσ]ῦ ὕο ΚΠοΥ ὑμαῦ ο 15 βοηῦ ἃ πιθβδεησογ 

Πε 

τηυδὺ Ῥο π]ιο]Ιγ οἴγεη ποια ἀῑδίτασθίοη {ο Πο 5ετνῖοο οἵ «οά, 

{τοπι αοα ἴο τηϑθῃ, Το 5Ώονγ ἐΠεπι οοΏοθΓΠΙης σοοᾷ απά 6υ1}".᾽ 

ᾖ.εο ῦο οΟΏΥΕΥΞΘ ΜΙ τηϑη Κι πα, ποὺ {164 ἄονπ ὮΥ Ρρτϊναία ἀπίῖαες, που 

επίαησ]εά ἴῃ τε]αΒοης, ὉἨ]ο]ι 1 Ἡθ {ΤαηΏβστΕΡΡΕΡ, 11 ν]] πο Ίοησεγ 

Κεερ ἴπο ολαταοῦετ οὗ ἃ ποβἰθ απά σοοᾷ πιαη, απἁ 1 Ἡο οὔδεσνες, 

Ὦε Ὑ11 [81] ἴῃ Ἠϊ5 ρατῦ αξ ἴ]ο πηθββεησεΥ απά γγαϊοΏπηαη απἀ Ἠετα]ά 

οἱ ὑπ6 σος”. 

Τ]α σεηαῖπο Ρϊθῦγ ο{ {ῃμεξο Ῥαβδασες 15. ἃ τεπιαγκαβ]θ οοπίταςὺ {ο 

ἴΠθ᾽ αγγοσαποθ απᾶ Ῥ]αβρβαπιγ ἴῃ πυμΙο] πο ο]άετ Φύοῖος ΒΟΠΙΕΊΙΤΙΘΒ 

Φύοῖο 

ἴηθο]οσγ, 85 τερτεδεπίεά Ὦυ Ἡριοεύας, 15 {αδῦ νηρῖησ ΑαΥ 1ῦ9 16- 

Ἱπάα]σοά απά ὙΠΟ 6γεη Ῥεπθσα τερθαῦς τι αΡρτονα] ”. 

ῬΙΌΔΟΙ : Ὀαΐὺ 1η 5ο ἀοῖησ 16 Ἠα5 αἰπιοδῦ οθαδθοᾷ ἵο Ῥο Μἰοῖο, Πο Ῥαη- 

ἰμοϊςίῖο ογθεᾷ, ΒΟ} Ιάεπαβες αοα 1 πο πγοτ]ἀ, 15 Κερῦ ἵπ μα 

Ῥδοκρυουπᾶ ; απά Ὦγ ὑμ15 βαρογάϊιπαίοη σγεαίεν τουπι 15 1660 {οχ {86 

εχραηβίοη ΟΓ ὑγθ ΤεΥ66ΠΟΘ. ΟἹ ἴμο οἴ]εν Ἠαπά ({ο ραδδ ΟΥΕΣ ϱΥαΥεΓ 

ἀοίεοῦς ἴῃ 115 ϱγ5ὔεπι) Ἡε ας ποὺ τοῦ επιαποῖραξεά Ἠ1παδε]Ε {γοπι 86 

απο απᾶ Ιβο]αίοη οὗ Βύοίσα] εἰμῖο ἼἨενο 5011 τεπιαῖηβ ἃ 

Ἰαχάποςς απά ψαπύ οὗἨ ΑΥΠΙΡαΗΥ αροαῦ 15 πιογα] {εασμίηπς, πγη]ο]ι 

Ῥεΐγαγς 105 Ῥαγεηίασθε. Βαῦ εποιςσῃ Ἰας ῬθεἨ βαϊα ἕο αοοοαπῦ {οτ ὑπ6 

Γιοῦ ἐλαῦ ἴ]πο τοπιαῖη5 οἵ ΕΒριοθεύαβ Ἠαγνο {οαπᾶ α Ῥ]ασθ ἴῃ ἴμε Πρτατγ 

οὗ ὑμ6 ΟπανοἩ, απά Ὅ]λαῦ πο πιοβδῦ Ῥίοαδ απά ὑπουρ αι] Οµτίκάαη 

ἀϊνιπος πᾶν Ἠδίοπεά πιὰ ἢ αἀππιγταίϊῖοη {ο Ἠ15 ἀανοιῦ αὐζεγαπσθς”. 

οἰκονόμος, ὁ κύριος, ὁ οἰκοδεσπότης, ο00ἩΣ 
1η Ῥοΐῦμ {πε ϱΙΙΙοβορΠετ απᾶ {π6 Έται- 
σε]1δίδ. ἸΜοχθοτοετ ἴθ ποτᾶ ἔτεμεν ἵπ 
ἨἩριοίείις5 οογθεροηᾶςξ {ο διχοτοµήσει 
ἴῃ {πο «οβρεῖς, απἆ ἴῃ Ῥοῦμ ποτᾶβ [86 
ἀιββοα]{γ οἳ Ιπεεγρτείαίοη 15 {πο β81ηΘ. 
1 ο. Ἠατά]σ Ῥεματο ὑμδὺ 50 βἰταπρο 8, 
οοϊποίάεηοο 15 απ1{θ αοοἰἀεπία]. Οοπ]- 
Ῥϊηοᾶ τιν πο ΏἳΠΠΘΤΟΠΞ Ῥραα]]ε]ς 1π 
Ῥεποοσα)ς πι ηρ5 οο]εοίθᾶ ρον (ρ. 
281 54.), 16 Ταγοττβ {ῃθ βαρροβιύίοη {πϑ 
ΟἿἿἹ Τιογᾷ)5 αἸΒΟΟΌΤΒΘΒ 1η ΒΟΠ16 ΤΟ0ΥΊ1 ΟΥ 
οὔμαυ ποιο θα] Ἐποππ {ο Ἠεαίπεηι 
Ψ1ΐ6Ι5. Έοτ οἴπετ οοἰποιᾶςησθΕ ΤΙΟΥΘ 
ΟΥ 1655 61056 566 1. 9. 19, 1. 25. 10, 1. 20. 
31, 1Πν 21. 16, 11. 22. 35, 10. 1. 70 (ἂν 
δ᾽ ἀγγαρεία ἢ κ.τ.λ., 6ΟΠ1ρΡ. Μαΐῦ, 
τ. 41), 1. 8. 26. 

3, 7) 85: 11. 40,39. 
3 2 188. Π. 22. 60. 1 Ἠ8γο οπ]γ Ῥεεπ 

8Ώ]ο {ο ρἶτο Ε]οτί οχκἰταοίβ, Ῥαί [89 

ππο]θ Ῥαββασο βΠοτπ]ᾶ Ὀ6 τεβᾶ. Ἐρίοίθ- 
ἴπς αΏρθασς {Πτοασ]οτῦ {ο Ὅ6 {πεαάϊησ 
1η {19 {οοΐξίερς οὗ 96 Ῥαα]. Ἠ1ς ποτᾶς, 
ἀπερίσπαστον εἶναι δεῖ ὅλον πρὸς τῇ δια- 
κονίᾳ τοῦ Θεοῦ, οοιτεβροπᾶ {ο {π6 ΑγΡο- 
Βὐ16᾽5. 6ΧΡΙΘΒΡΙΟΗΠ, εὐπάρεδρον τῷ Κυρίῳ 
ἀπερισπάστως (1 ΟΟΥ. τή. 35), απᾶ {ιο 
ΥΘ8ΡΟΏ ΡΊτ6η ΤΟΥ͂ ΤΟΙΏ ΘΙ αητπηαττ]εᾶ 
15. {ῃθ 84116. Αποΐζμετ ο1οβε οοἰπεΙάθεηοθ 
τ δύ Ῥαπ] 15 ὃ μὲν θέλει οὐ ποιεῖ (1. 
26. 1). Αραϊη 5.10} ΡΗΤΕΒΘΒ 88 νομίμως 
ἀθλεῖν (111. το. 8), γράμματα συστατικά 
(1. 3. 1), ταῦτα μελέτα (ἰγ. 1. 170), οὐκ 
εἰμὶ ἐλεύθερος ; (111. 22. 48), τεσΒ]] {16 
ΑΡοβ{]θ’5 Ἰδῆστιασθ. Οἶπετ Βοτρίπτα] 
ΘΧΡΥΕΘΒΡΙΟἨΩΒ 8150 οοστ, 6ΠΟἩ 88 Θεοῦ 
ζηλωτής (11. 14. 13), τροφὴ στερεωτέρα 
(1. τό, 29), εἷο. 

3 69 8Ροτο Ρ. 205. | 
4 «Ἠρ]οίείαβ 66ΘΙΙΒ 85 11 ΒΘ δα 6ΟΠ1Θ 

αἲίοι ΟΥ Ῥεΐοχο Ἠϊ6 Ώπιθ; ἴοο Ιαΐθ 1ος 
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ΑΑ Ἠριοῦείτς σἶνες ὃ Ἠϊσ]ατ ὕοπθ ἴο {π6 ἐ]θο]οσγ οὗ ο βοποο], Μ. Αατο]]- 
. . . . . . . 15. 

50 Πο πτιθησς οἵ Μ. Αὐγο]ῖτβ τηδηϊθϑῦ απ Ππιρτογεπιεπύ ἴῃ 105 

εἰὐ]]σα] ἐθαομῖηρ, Τ]ο πιαπ]{ο]ά ορρογύαπ]δ]ε5 οὗ [15 Ῥοβίδοη. νγοι]ά 

οιεχῖδ]ι ἴῃ απ ΘΙΠΡΘΙῸΣ παὐιτα]Ιγ Ἠπαππαηο απἆ εοηβϊθῖνο νψηάον βγπι- 

Ῥραΐμίες, λατ Ψεγε Ροββ1ϱ]θ ὕο αι ἶα11θ οἷά τῇ Ῥογῃ απἆ τος ἃ 5Ίανο, 

νγΠοπι οτε] τεαιπιεπύ Ἠαᾶά εδίταησεά Ίοπι 5 Ἰῑπά απά πν]ο γγαςδ Ιπιρτογοᾶ 
ἴοπο οὗ 

5111 {ατί]ου Ιδο]αύοά Ὦγ Ἠΐ5 Ῥοάμ]σ Ππβτπαγ. Αὐ 411 οτεπίς 16 15 ἵπ αιοῖο 

ὑ]ῖς Ροϊηέ, απά Ρογ]αρς ἴῃ ὑΠ158. αἶοπο, ἴλαῦ ὑμ6 πιοάΙαθίοης οἱ Μ. ΠΙοΒΗ/Υ. 

Αιτε]ας ΙΠΙΡΥΘΒΡ 8 πιογο {ανοιναβ]γ ὑμδη ἴ]ο ἀἴδοοατδε οὗ Ἡρίοίε- 

ὑᾳδ. ΑΒ ἃ οοηδοίοας νήὔποβςδ οὗ σοά απἆ ἃ δἴοτη Ῥγθασμος οὗ τὶς]ιί- 

6οι5Ώ655, ἐλο Ῥ]τγοίαη 5Ίανο Ἰο]άς α Ἠΐσ]μεν Ρίαςο: Ῥιαῦ 85 ἃ Κἰπά]γ 

Ῥμαπύμτορίς6, οοηβοἰεη{Ιοιβ]γ αἱνο ἴο ὑπ οαῖπι5 οί αἰ] πίθῃ {ας δηὰ 

Ώθαχ, ὑμ 8 Ἐ οπ]αἨΏ. ΕΠΙΏΘΓΟΥ ΟΟΠΙΠΙΑΠά5 θοῦ θυ τοβρθούῦ. Τη Ἠϊπη, {ου μα 

Πγαῦ απᾶ Ἰαδί πιο ἴπ πο Ἠϊδίοτγ οἵ ἴ]α βοποοί, πο οοδπιοροΠίαπ 

ογπιραζμθς, τι ση]οὰ ἴμο Ρίοῖο Ιηνοδύεά Ἠ15 πνδο τη, Ῥεοοπιθ 

ΏΙΟΤΘ Όμαη ἃ ΤΟΙ επηρίγ {ογπαι οὗ τλείοτίο. Ἠ15δ παύαγα] ἀἱβροδΙ1οἨ. 

5οΏιεηθά ὑπ Ἠαχδ]μεγ {οαύπτος οὗ δίοῖσοα] οὐλίοδ. ἜΤ]ο Ῥτουδῖης πιε]αη- 

οἶιο]γ απάἆ ιο αἰπιοςδῦ {επιΙπῖπθ θη θυ 655, ΙΟ] αρραατ ἴῃ Ἠ15 τηθ- 

ἀ{αίΙοΏΒ, αἴθ ἃ πιατκεά οοηίγαςδὺ {ο πα Ματά ουὐ]]ηθ8 ἴῃ ἴπθ Ῥο- 

(γαϊύατεο οὐ ἴῃμο ο]άεχ Φύοῖο. Οαΐο πας ὑμ6 πιοΣδῦ Ῥετ{εοῦ ὑγρθ οἵ πα 

εοοο] : θυὺ Μ΄. Αατο]ῖιας σγας ὑπ6 Ῥοεύζεν πα, Ώθοσιδο Ἠθ πγας ἴ]ιο πΟοΙ56 

Οίοῖο, «Α]οσείμετ ἴπετε 15 ἃ ἴγαθ Ώθαι{γ απάἆ ποῦ]εηποςς οἵ οἸατασῦογ 1Ἠ 

Ὠιϊς 6ΠΊΡΘΓΟΣ, ΥγἨ]οὮ {Π6 αοοϊάεπῦς οὗ Ἠ15 Ῥοβί1οῦ {πουν 1Π{ο βίτοησεγ 

χο] ἈΒεβδεῦ Ὦγ 411 ὑπ ὑεπιρίαίϊοης π]Ιο]ι ΗΠ] τη Ῥούγατ οο]ά 

οιθαῦθ, αηΏἆ 5ογεΙγ ἰτες ἴῃ ο πιοβδῦ ΙπΙπιαίθ απἆ 5αοτεά τε]αίῖοης5 οὗ 

1168--- τ ἃ. Ρτοβϊσαίο 18 απᾶά απ. ΙΠΠάπιαὮ 50} --- ἢ6 ΠΟΙ ΠΟΥ 50 }]Π16ἃ 

ΠΟΙ παγάθηρα ἢ15 ποαγῦ, Ὀαὺ τοπηαϊπεἆ ρατο απά αρτϊσμύ απά απ]]αΡ]θ 

{ο ὑπ οπἆ, ἴμο πιοᾷς] οὗ ἃ οοηβοϊθῃύϊουϑ 1 ποῦ α γ5ο τα]ετ, απἆ ο 

Ῥεβὺ ὕγρο μοι ἨἩθαἰ]επάοπι οοι]ά ρῖνο οὗ ἃ ἨϊσΗ-πιϊπάεἆ σεηί]επιαὴ, 

ΙΟ 411 {115 16 15 ὦ ΠΟΤΟ ἔμαπ «ἐτασῖοα] {αοῦ, ὑμαὺ 15 1 υϑύϊοθ απἆ Ἠ15 Ῥρχβοσι- 

Ἠαπιαπ]ὔγ 4116 Ῥτοἷκο ἄτι ἴῃ οηθ εββεηθία] Ῥοϊηῦ, απά ὑμαῦὺ Ὦγ Πῖ5 

ΡΙΗΙΟΡΟΡΗΥ, ἴοο εατ]γ {ο τε]ρίοη. 9 
419 {οπρίθᾶ οοπ/{ΙΠΒΙ1Υ {ο αΡΡΙγ {ο Ἠ158 
βγρίθπι {86 Ἠαοκπεγοᾶ Ρῄταδο: Τ{ 15 81} 
τοτΥ πιαρη(Ποεπί, Ῥα{ 10 15 ποῦ ΡΗΙ1080- 
ΡΙΓ---ἴδ 16 {οο οπθ-β]ά6ᾶ απᾶ οατε]ο55 οἳ 
Ἰποπ]οᾶρο {ος 105 ΟΠΠ β8Κοθ; απᾶ 15 15 
ποῦ τε]ρῖοη---ᾱἶ 151ππᾶεαπαἴθ απ νγαη{β 
8. Ῥαδίβ. Ὑεί {ος 811 {Πβ, 85 Ίοπρ 5 
ΥΩΘΏ αΡρχθοίαί{θ οἱθυαίθα {ποαρ]ηί, ἴπ 

ἀἰτοοῦ απᾶ ροπππο Ἰαπραασο, αὐοπό 
Ἠππηαπ ἀπ 165 απά Πάπα ΙΠΙΡΤΟΥΘΠΙΘΗΕ, 
Ἠρίοίείτας ν]] Ἠαγο πΙπσῇἩ {ο {εαο] {οβθ 
ο Ἐπονυ ΠΠοτθ {παπ Ἰθ ἀῑά Ῥοί]ι οὗ 
ῬΙΙΙΟΒοΡΗΥ απἆ τολρῖοη. 16 18 πο ποη- 
4ε6σ ὑμαὺ ο ΚΙπά]οᾶ {ιο οπ{λαβίαδπα οὗ 
Ῥαβοα] οὐ {οἆ {ο ἐποαρ]λῦ οὗ Βπί]ογ.) 
δαϊιτᾶαν Πευίειο, Ὑοἱ. ΧΣΙΙ, Ῥ. 58ο. 

ἰΐο οὗ {1Θ 
ΟἸ τ βίϊδηβ. 
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ἨδίθΓθηςθΒ 
{ο ΟΕΩτ]ρίῖ- 
ΑΠΙΟΥ 1η 
ἘἨριοίοαίτς 
δα Μ.Λι- 
ΤΘ 1118. 

51 ΡΑὉΊ ΑΝῸ ΒΕΈΝΕΟΑ. 

Ὀϊρούγυ οὐ ὑβγουρ ἢ 115 οοππίναποο ἴμο ΟἨη]ρύῖαπς ει/Τεγεά 1ηουθ Ψ]ΔΘΙΥ͂ 

απᾶ ογπθ]]γ ἁπτίπο 115 τεῖση Όλα αὖ ΔΩΥ͂ οὐπος 6ροοἩ 1Π ὑπ6 Βτρῦ 

ορηύανγ απά ἃ Ίνα] οἱ ὑ]μαῖτ εκἰδίοποθ). ἌΤογεοναν ἴλο Ἰημετοπῦ απά 

ν]ζα] ἆα[οοῖβ οἱ ἴλο 5ο]οο], αξνοι 411 ιο πιοβιβοαίϊοης τὖ λαά απάοτ- 

σοπθ απά ἀεερῖίθ ἴλο απηϊαρ]ο οματασίοτ οἱ 105 Ἰαῦενῦ τερτοδοπἰα/ᾶνο, 

απο 5011] ραῦοηῦ. 

πιογα] Ῥγεοαρῦ5 οἱ ὑπ6 «οβρα], Ῥιῦ πι]λοαῦ μον Γοππάαοη, ανν 1 ἢ 

«Ἔ]ο Βήοϊοῖσπι οἱ Μ. Ατεβας σἶγεδ δὴν οὗ ἴιο 

οι πα πο ρ͵δοβ ἴῃ [15 βΥδίετι. Τὺ 15. Ιπιροδβῖρ]θ {ο του Ἠ]5 6- 

Ποοῦίοης υηζμοιαῦ οποίο, Ῥαῦ ύΠογ Ἠανο πὸ ογθαίῖνο 6Π6ΥΘ7. ΤΠεγ 

αγθ {86 ]α5ῦ εἰταῖπ οὗ ἃ ἀγίπςσ οτθϱς”.' 

Τὸ 15 Ιπίαταςῶτισ ο ποῖθ ὑπθ Ιαησαασθ ἴῃ πγΠΙοἩ Πες πο Ἰαὐθϑὺ 

απά ποβρ]αςὺ ταρτεβεη{αἶνες οὗ Βύοϊοῖδτα τοίαγ ὑο ὑπ ΟἨτὶβίαηδ. Όπεο 

ΔΙ οΏςϱ ΟΠΙΥ 15. ὑΠ6 ΠΟῪ ἨηΆπΙθΘΓοΙΡ απά ταρ]ά]σ στοπΊης 5εοῦ τηθῃ- 

ὑϊοπϑᾶ ὮΥ ΘΙ ὍΠΟΥ ΡΊΙΙο8οΡΏεΣ, απᾶ ἴῃ 680Ἡ ο.5θ ἀἰδπι]βεα οτί] νι 

4η εχργεςςῖοη οἱ οοπἰαπιρ0. 15 1 ῬΟΒΒ1Ό16,᾽ αδἛς Ἡριοῦοίας, ΄ ὑμαῦ ἃ 

ΙΙΔΏ ΤΙΔΥ Ὀθ 5ο ἀἱδροδεά απάετ ἴμεδο οἴτοιπιβίαηπσθβ Γ1οΠ1 Τηϑ 688, ΟΥ 

{τοπ Ἱαρβιῦ Πκ ὑπ (α4ΗἱθαΏ5, αηπᾶ 98η ΠΟ 9Π6 ΘΓ Ὦγ τθβδοη απά 

ἀσπιοηςίταίοη ὑπαὺ αοα Ἠαβ πια 811 ἐπ]ηπσς τ]. ἄγ ἴῃ Πο πγον]ά 51’ 

“ΠῊ 15 γεαάΊπαςς ο ἆῑδ, συ Μ. Απτε]ῖας, «β]οι]ά {ο]]ον {ποπ 1π- 

ἀϊνιάαα] Ἱαάρπιεηῦ, ποὺ {γοπι 5Ώοος οὈδίίπασγ ας ση ο Ολτ]δαπς, 

Ῥαῦ α{ζογ ἄπ οοηβΙάεταίΙοη απά 1 ἀῑσηϊῦγ απά νι ποῦ 5οεπ]ο ἆἱδ- 

ΡΙαΥ (ἀτραγώδως), 50 45 ἴο οοπγῖποθ οὔ]ος αἶδο”. 1ο 7αβύϊοθ οἱ 54ο] 

οοπεπιρύποας α]αβίοΏβ παΥ 6 {οσίεά ὮΥ {πο βΙπιρίιε απἆ ὑοποβίησ 

παταθῖνθ οὗ ἴ]ο ἀθαῦῃς οὗ ὑ}18 νετγ 6ΠΙΡΕΤΟΥ΄Β νΙοΙῖτης, οὐ ὑπ (α]]]ς 

τηατῦντς οὐ Ὑ1εηπο απᾶ Ίποηςδ: απά πο αρρεα] πιαγ οοπβάεπί]γ Ῥο 

πηαάθ {ο πο Ἱπιρατα] Ἰαάσπιοπυ οἳ πιαπκιηά ο ἀεοῖάο πυλείπετ 

ἴΠθγθ Ὑγαδ ΤΙΟΤΘ βοθηῖο ἀἱδρ]αγ οἳ ΤΟΥ͂Θ 66ηΏΠΙΠθ οΏαίίπαογ ἴῃ {ΠΣ 

Ἰαϑὺ πιοιηθηΐς, ματ ἵπ πο το γαιηθεά 5αἱοῖάς οὗ Οαΐο απά Οαΐ0ο5 

ΙΠΙΙ800Υ8. 

1 Ματίμα, Μογαϊζίδἐεδ Ὁ. 212, αὐδθιρὺβ 

{ο ἀαῑοπᾶ Μ. Αιτε]ῖας αραϊηςδὺ {118 

χηφϊπ{αΙπεᾶ (Ἠ. Αιιγεῖίις Αποπῖπις αἷδ 
Ἐγοιιιᾶ εν. Ζεἰίφεποβδε (65 Βανδὲ «ε]ιιᾶα 

οἩαχρο; Ῥαΐ ἴπο επἰάεηποῬ οὗ ἃ π]άθ 
Ῥεγπεοι{θίοη 15 ἸΥΥΘΒΙΒΌ1016. Έ ος [86 Π1ο- 
ἰϊνθβ πη]οἩ πηϊσηῦ Ιεαᾶ Μ. Απτε[ας, 
ῬοίῆΏ α5 ἃ ΤΌΠΟΥ απᾶ 85 ἃ ΡΗΙΙο5οΡρΠΏας, {ο 
βαηοίοη 0656 ογτιε]{165,5εε Ζε]]ετ Μαγ- 
σιι8 Αιιγεϊίις Απιοπίπιιιδ 1η Ἠϊ5 Υοτἰγᾶφε 
Ῥ. 1ΟΙ 5ᾳ. 1 16 ποτο εδίαὈ]ΗΙςηεᾶ {λαί 
{15 ΘΙ σου Ώαά ΙπΙπια[ετε]αΙοης π Ἡ 
α ὀοπψίδῃα ταὈΏὶ, αξ Ἐας5 Ῥοσεῦ τεοθη{]σ 

Ἰα-Ναξί Ὦγ Δ. Ῥοάε]ς, Τιεῖρᾗϊρ 1868), 
Ἡο ποπα]ᾶ Ἠατο Αη αἀάϊαοηα] πιποίῖτο 

{ον Ἠϊδ ἰτοαίπιεηῦ οὗ {πο ΟΠτ]βίίαης τ΄ 
Ῥαῖ, {ο 58. ὑπ Ι9αςδί, ὑμ Ιάοπαβοα {1ο 
οὗ 116 ΘΠΙΡΕΓΟΣ 18 γετγ αποθτίαϊη. 

3 Ὑεξίοοίἡ ἴῃ Ὀπαμ”ς Γἱοίίοπατγ οὗ 
ἴἶιε «Βἰδίε τι. Ὁ. 857, Β. ν. Ῥ]ιοβορ]η. 

3. 1)188. Ἵν. 7. 6. 
4 Μ. Απίοη, χἰ. 2. 

»--- 

- αι δας σθς οκ 
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1 μᾶγϑ 6ροκεη οἵ Τριούθθαβ απάἆ Μ. Αὐγοὶϊαβ ας ϑὐοϊοβθ, ῸΣ 580 Ἐε]οοί]- 

Όλο γτοραγάθα ἔλεπιδείνες; ΠΟΥ ἰπαἀθθα σου] ἴΠεγ Ὦο αβείσηεὰ {ο απγ ο 
οὔ]αι βοΠοοί οἱ ΡΙΙΙοβορΆγ. Ῥαῦ ὑποῖν ἐεαολῖπσ Ῥε]οπσ5 {ο α 1Υρο, Βἱοίςβ. 

ὙΠΟ [ἢ ΠΙΔΏΥ τοδρθοῦ5 πγοιι]ά Παγά]γ ανα Ῥεεη τεοοσπῖςεά Ὦγ Ζοπο 

ος ΟΠνγβίρραςδ. ϑύοϊοίδτη ἁπτίπρ ἴῃΠο ὮἩοπιαη Ῥονῖοά Ἰαά Ῥεοη βγδῦ 

αὐίασλῖτπρ ὕο 1561, απά ἴλει αβειπι]αθίησ, ἀἴνειρο {ογεῖση εἸεπιεπῖς, 

Ῥ]αΐζοπίο, ῬγίμασογθαἨ, ΘΥεηΠ ο ενήδ]ῃ απά Ομτίκαηῃ. Τη Ῥεηοσα ὑπ 658 

8ρροαχ 5146 Ὦτ 5146, θαὺ ἀῑδποῦ; ἴῃ Ἡριούεύτις απ ΔΜ, Αὐτοὶ. ἴ]λεγ 

419 ΊΊΟΥΘ ΟΥ 1655 Ειδοά απά Ῥ]επάςά.  Ἀοπιαη Φίοιοῖδηπι ἴῃ {αοῦ 

Ῥνεβεηπί5 {ο τι ποῦ ἃ ροῦν τὰ} οἶθας απά ἀεβπῖίο οὐ] ποθ, Ῥαῦ 

ὃ ἀἱβεο]νίης νιαῖν. Τὺ ὈΘΟΟΠΊΘ5 πιογθ 84 ἨΙοχθ δο]θοθο. ΤῊ γηδΐθ- 

τ]θ]θιη οὗ 105. εατ]1εΥ ὉΠΘΟΙΟΟῪ σταάια]Ιγ τεσθάθδ; απᾶ ἴπο πιγείϊσα] 

εἰεπιεηῦ αρρεατς ἴῃ {1 {ογεστοιπς’. Αὖὐ Ιεπσθ]ι 5 ὐοϊοίβτη ἔμ 485 ανγαγ; 8οἱοῖστα 

δα ὃ ΠΘῪ Θοϊθοῦϊο βυϑίθῃι, ᾽πὶ ΥΠῖο]ι τηγϑύϊοϊβιη Ία5 501}} σγααξου ργθ- πως 

ἀοπιπαησε, επωθγσες απ ἔα]κας 15. Ῥ]ασθ. Θὐο]οῖδηι Ίαβ {οπσ]ιῦ {πὸ Ῥαέ- ἑοπΐρπη. 

{16 οἱ Πεαί]λεη ΡΠΙΙΟΡΟΡΙΥ ασαϊηςδύ ο (σοβρε], απά Ῥεεπ ναπααϊβδ]εά. 

Ὅπάςαν ο Ῥαππογ οἵ Μεορ]αζοπῖδτα, απά τυ νγεαροπς {ουσθὰ ἴῃ ἐπ 

ΒΥΏΟΙΥΥ οὗ ΟΠγβΕΙαπΠΙὀΥ 1056}, Όλο οοη{θβῦ 15 ταπουγεά. Ῥαῦ ἴ]ο ἆαγ 

οἵ Πθαύ]οπάοπα 15 ραδῦ. Τ]]5 πουν ομαπιρίοη 150 τοῦῖγθῬ {’οΠη ὅ]ε οοἩ- 

Ποῦ ἴῃ οοπ{ΠΦΙΟΠ, απιά ο (ο5Ρο6] τειηαῖΏβ [ἢ ῃοββθβδίοη οὗἉ {116 Πε]ς. 

Τη ὑπὶ5 αἰθοιπρό ἴο οΚεἰο]ι ἴπο ργοσγθ55 απά τορι]ζ5 οὐ {115 βε]ιοο], Τ19 

Ι Ἰανο ποὺ ἐγαγε]]οά Ῥεγοπά ἃ {εν στεαῦ ΠὰΙΙθ65. Ἀου Πιὰβ ΔΗΥ͂ ἴῃ- Ὃ αλ 

πβίίοο Ῥθυμ ἆοπο {ο 16 Ὦγ ὑπμῖ5 οοιχ5α, {ου Βὐοϊοῖδιη Ίιας πο οὗ]ον 05 Βδοίο- 

1Ηβίουγ, εχοορῦ ἐπ ἰδίου οὗ 105 Ἰεαάςι. 1ύ οοηδἰροἆ οἱ εο]αίεά κά: 

Ἱπονιάπα]», θαὺ 16 πεναου αἰθγασθᾶ ἴ]μο πιᾶβδο5 ος {ογπιαά ἃ οΟΙΙ- 

ΠητΙ6Υ. Τὸ τνας ἃ δία[ οἱ Ρχο[θβδονΒ ψιῦποιιῦ οἸαβ5θ. ΤΗΙ5 φἰογΙ]ῖῦγ Οαπςος οὗ 

1ηιιδό Ίανο Ῥοση ἄτι ο βοιὴθ ΙπῃΠεγεπῦ νἰοῖοαδ Ῥιποίρ]ίεςδ: απά 1 μας 1ο1}- 

ῬΓΌΡΟΒΘ ΠΟΥ ὅο οοηβίάθν 165 ο]ίοί ἀο[οςῦ, ἁνανῖηα οαὐ 16 οοῃύναβῦ 

συν Οκ απ ὔγ ἂὖ {Π16 βαπηθ {μλο. 

τ. Το {Εαπάαιποπ{ἑα] απά Ἱπν]ποίρ]ο οΥΥΟΥ οἱ Φύοῖο ΡΙΗΙΟΡΟΡΗΥ τ Τίβ Ῥδῃ- 
6151. 

τνὰϑ 169 ὑποο]οσίοα! οὐοοά. ΊΤ]οισα {εᾳποπ{Ιγ ἀἰβοαϊθοα ἴῃ ἀενοιιῦ 

Ίαμσιιασο ὙΥ]ίοἩ ο πιοδῦ βίποσνο Ῥο]ίουον ἴῃ ἃ Ῥοιδοπα] ἄοά πιϊσ 

πᾶν υο]οοιπθά α5 οχργοβθῖης 15 Ἰοβμοδῦ αβδρΙγαΦΙΟΗΣ, 195 {παο]οαγ 

φας πονογί]ο]οδς, α5 ἀοσιπαδίοα]Ιγ οχροιιπάσοά ὮΥ 155 αρ]αρῦ ἔρασ]εις, 

πούλήησ Ῥοέθου ἔἶναι ὦ Ραπύλεϊρθίο πιαθονία]δα,  ΤΠΙ5 ΙποοηβΙβίοποΥ 

Ὀδίνγοσι ὑπ6 ῬΗ]οβορμίο ἀοοῦνῖπο απά ο το! σίου Ρ]γα5θοΙοΡΥ οὗ 

1 ΟἹ {πὸ αρρτοχἰπιβ{ῖοη οὗ ἴμο Ἰαΐετ Ἠπβ,ίο ἹΚοορ]α{οπίδπα, 566 Ζ6]]ετ”5 Ἀασ]ι- 
{οῖος, απᾶ πηοχθ οβροσία]]γ οὗ Μ. Αιιο- αγἰἰοίοϊίδε]ιο Ρ]ιϊοδορ]ιία 11. Ῥ. 201 54. 
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Ἠγπιπ οὗ 
ΟΙθαπί]ος, 

Οοπίταᾶ]ο- 
{410Ἠ Ὅ6- 
{π/θοη 9ἱ0- 
1ο ἄοσπια 
δια Ρἰοἱο 
Ἠγπιηο]ο- 
67. 

51 ΡΑΟΙ, ΑΝΡ ΒΕΝΕΟΔ. 

ὑμ86 Βἰοῖος 18. ἃ γεπιαγκαβρ]ο {εαύττο, ΟΝ Ῥετῃμαρς πιαΥ Ῥο Ὀοϑῦ 

εκρἰαϊηπθᾶ Ὦγ 105 τηϊχϑα οεἱσιη. ΤΠο ἰλμοο]οσίσα] Ίαπσιασο πγοπ]ά 6 

ἀετ]γεά 1 στοαῦ ΠηθαδΙγθ ἔγοπι Ἠαβύετη (1 νεηύατο {ο ὑμ1πς {ποσο 

1615) ΔΗ 0165, 1186 ιο ρΙΙ]οδορηῖσα] ἆοσπια ας ἴπο ρτοάπούῦ 

οὗ Ἠει]επιζοᾶ ἰποασΠύ. ἈἨεαίμοη ἀθνοῦοη βε]άοπι ΟΥ ΠΘΥ6Γ 5Ο8Γ8 

Ἠϊσμπες παη ἴῃ ὑῃ6 βαὈ]πιο Ώγστωη οὗ ΟἸεαπίμθς. ΤἩϊπο οββρτίησ 

416 Ὑθ, 80 [6 αἀάτεβδεες Πο Βαρτεπιθ Ῥεΐης, “ὑπογυίου ση] ΙΤ γπιπ 

ΤΗΥ Ῥγαῖδος απά οἴησ ΤΗ πιῖσ]ῦ ΓῸΓ ον. Τ]εθ 411 ὑπ απῖνογςθ 

ψΏ]ο]Ὦ το]]ς αροιαῦ ὑμ6 εαγύ] 9Ώ6ΥΒ, ππεγθβοεγες Του ἀοδὺ σαϊάο 16, 

απά σ]αά1γ οὐ ΤΙ απαγ. «Νο ποστς οη θαυ ἶ υτοισλῦ αρατῦ 

{οτι ΤΏ, που ὑμγοιυρ ὑπ ναςῦ ἸεανεπΙγ 8Ρἱ6Τθ6, ΠΟΥ ἴῃ ἴμθ βεα, 

βανο οπΙΥ πο ἀθεάβ 19) Ῥαά ππεη ἴῃ ὑμῖν {οἱ ἀο. Ὅππαρργ 

μου, πο 6ὖεν οΓαν]πσ ἴλθ Ροββεβδίοη οἵ σοοᾷ ἐῃίηρβ, γεῦ Ἠανο πο 

ΘΥ͂ΘΒ ΟΥ̓ 6.5 [ῸΓ πο ΠΙΥεΙΡα] Ίαν; οὗ αοα, ὮΥ πο οὐεᾶίεποῬ Υ’6Γθ- 

ἀπῦο ἴμεγ πι]σΏί ]εαᾶ α ποῦρ]ο ΗἨ{6 «Ώο Τποι, Ἐαίμετ, Ῥαπί5Ἡ. {611 

1σΏΟΤΩΏΟΘ {ΤΟΠ} ΟἿ 501], πα σταηῦ 5 υηδάοπι, ΒΘ ΘΟ. τε]τίησ Τῆοια 

τα]εξύ 811 μῖπσς ση Ταδίσε, ἴΠαῦ Ῥεῖης Ποποιτεά, πο πι Ποποις 

1ηΑΥ του ι]ζο ΤηεςΕ, α5 Ὀοεβεεππεί] πιογία] πιαη : 5ἶποῬ πεΙζΠθυγ ΠΙΕΏ ΠΟΥ 

5οᾷ8 Ἰανο αΏΥ ποῦ]ετ {δις {παω ἆπ]Υ ο Ργαῖδο Πο απ]νθυδα] Ίαν {ου 

876’. Τῇ ἴλεδο πονάς πι]σ]ῦ Ὦο αοοερθεά ἴῃ λεῖν Πε απά οὈνίοιιβ 

πιθαµΊης, Ὑθ οοπ]ά ἹιατάΙγ πΙδΗ {ου αΠΥ ΤΟΥ͂Θ 5αΏ]πιο απά ἀενοιί 

6χΧΡΥΘΡΡΙΟΏ οἱ [Π68 το]αδίοη5 οὗ πο ογθαύασθ ὕο Ἠ]5 Ογθαῦογ απά Ἐαίμεν, 

Ῥαυὺ ἃ τείθγοποθ {ο ἴμο ἀοοῦτίπα] εαομίησ οἩ ἴλμο 5ο]οοὶ ἀἱδρεῖς 086 

ερ]επαῖά Ἰ]αβίοη. Ἀίοῖο ἄοσπια επιρίῖες Βίοῖο Ἠγπηπο]οςγ οἱ Βα] 105 

εαὈ]παῦγ απά πιοτο Πατ ]α]{ 15 ἀενοιίπαβ. ΤΠϊς5 Ἐαίμογ ἴῃ Ἰθα- 

νθ6η, 6 ΙΘΑΤΏ, 16 ηΟ Ῥθ6Ι5οη8] Ῥεΐης, 411 τισηίεοις απἆ 811 Ἰοἱγψ, οἵ 

ΨΝἨο5θ ]ονίηςσ ο.τθ ἴ]ο ριαγοδῦ Ίονο οὗ απ οατλ]γ Ῥατεπό 15 Ὀαύ α 

βΠαάον’Υ οοιπίογ{οῖς. Ηδ-- οὐ Τ0---ἵ5 οΠΙΨύ αποὔλθς παπιθ {ου παύιτο, 

{ΟΥ Ὠθοθββ]ῦγ, {ος {9ΐθ, {ος ὑπ6 ἀπίνγθυβθ «δῦ ἴῃ Ῥτορογβίοη α5 ἐπ 

ὑμοο]οσῖσοα] ἀοοῦτιπο οἳ ἐ]ιο 501100] 15 τεα]ῖδεᾶ, ἆοες 105 Πζατσῖσα] ]αη- 

5ασθ Άρρεασ Τογοεᾶ απᾶ αππαζαντα]. Τεντας ἀθγινεά ΠΡΌ Ἠάπ]ατ 

το]αῦίοηΏης]ῖρ5 ατθ οοη/{εβδεά]Υ τετ {66 0]16 απά Ἱπαάοεφπαίο αὖ Ῥορύ {ο 

ΕΧΡΤΕΡ5 ο Ῥ6Γβοη απά αὐριιζες οἱ ἄοά; Ῥαΐ οη]γ ἃ παπά Ῥτεραγεᾶ 

ὈΥ δὴ ατἠβοῖα] ὑγαϊπῖης οοτ]ά πι86 51οἩ Ίαησιασο ἃ5 1 πᾶνθ ααοίθά 

ΨἩ ὑμ6 πιθαπίηρ ΠΟΙ 16 15 Ἰπεπάθά {ο Ῥεαγ. ΤῸ βἰπιρ]ο Ῥθορ]ο 

ἴδ πνου]ά ὍΘ Ἱππροββῖρ]θ {ο αἀάτες {αῦθ ος πθοθβεῖθγ οἱ πῖγοιρα] 

1 Εγασπι. Ε]η1οδ. ἄταο. 1. Ὁ. 151 (ο. Μα]]αοἩ), 
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πδύθγο, ἃ5 α Ἐαΐμοτ, ος ἴο 6χργοςς ὑουανάς 16 {θε]ῖησς οἵὨ 118] οὔο- 

ἀἴεποθ απᾶ Ἰοτο. 

Απά στ πο Ῥε]εβ ἴῃ ἃ Ῥεγεοπα] Ῥεΐηπα, α8 ας Ῥεοι αἰγοαάγ Χο οοη- 

τοπιαγ]οἆ, {ο 56ηΏ59 οὗ βΙΏ αἱδο ψ]] εἰαπά οὐ 811. μετα ἐς με οι 

Ῥο]οί 15. βού, 6ιτου ΟΥ̓ Ψγοηςσ-ἀοῖησ ΠΑΥ Ὀ6 οοπςπηπθᾶ {ποπι {πο 

Ροϊηύς οὗ νίθν;, Ιτοερθοίνε οὗ 105 «οΏΒδαιιεποθΏ απά οπ στοπηά5 οί 

Ἱπάσρεπάσπύ πιογαΠῦγ. Τὺ τη Ὀ6 τεσατάθεἆά α5 ἃ ἆεβαποο οὔ ἴμο 

Ίαν οἳ οἷν Ῥεῖηπς, οὐ 1ὖ πια Ὀ6 ἀερτεοαίοά αξ ἃ νιο]αξίοη οὗ ἐπ 

Ῥτϊποῖρ]ες οὗ Ῥεαιῦγ απά Ρτορτϊεῦγ Ιπιρ]απύθα ἴῃ ἐθ παῖπά, Τη οἴ]αυ 

ὙΌΣ 1ὖ πα ὃο οοπάεπιπθᾶ εἰϊῃπον {τοπι 2//5ἰσαῖ οἳ ἴτουη «φίλείία 

εοηβΙάθγαΙοη5. Τ]οθ {ογπιο; αδρεοῦ 18 δοερεοῖα]Ιγ οοπΊπηοῦ ση ἴμο 

ΜΦύοῖο5, {ος Ιπάθεά οοπ/{οττηΙῦγ’ γη] παξαγα 15 πο στοιπάνοτ]ς οὗ 

[οΐσα] οὔποθ. Τ]ο Ἰαΐε; αρρεαι5 οοσαδίοπηα]]σ, ἔλποισ] ὑμ18. Ρροῖηό 

οὗ ναι 15 οπαγδοίθυ δὺο σαύμου οἱ ὕμο Αοαάεπιγ ἔμαη οἱ ἐΠ6 Ῥοτοῃ. 

Τηθεο 816 Ἱπιροτίαηῦ φαρκιάίατγ αἷάς ἴο εὐῃῖσα] ὑεασβίης, απά εΠοτα]ά 

ποῦ Ῥο πεσ]οοῦθᾶ: Ῥαῦ {Π6 οοηβοίοι5ηθςς οὗ 51η, α5 51}, 15. αἰβυϊποῦ 

{γοπι Ῥοῦμ. Τὸ 15 οη]γ Ῥορβίρ]θ ππενο Όμειθ 15 α οἶθαγ 6 η86 οὗ α 

Ῥεγδοπα] τε]αίοη ἕο ο Έετδοπα] Ῥεϊπς, ΟΠ νο αΤθ Ῥουπά ἴο Ίονο 

απά οὔσσ, Ὢ1ο5ο ΜἘῈΠ1 πιαβδῦ Ῥο πο Ίαν οὗ οι 1νος απά που] Ὀθ 

ιο ἸΟῪ οἱ ους Ἠθατῦ Ἠετε ασαῖη ὑπ Βίοῖο Ἰαπσπασο 15. ἰγεαοβοετ- 

οὔϑ. Ἠο οδῃ {α]]ς οὗ 51η, ]αδὺ α5 6 οαη ἴα]ικ οὗ αοά 15 Εαΐμεν. 

Ῥαϊ 5ο Ίοης α5 116 15 έτιιθ {ο 15 ἆοσπια, Ίθ πδορ ἴογπις Ἠεγα, α5 Ῥείοτο, 

ἴῃ ἃ ηΟΠ-ηΠΕύιΙΙΥα] 56η856. ΟΌπΠΙγ 5ο {αγ α5 Ίο ἀαεετίδ πο ἐεο]οσίσα] 

εἰαπάϊπσ-στοιπᾶά οὗ 15 βο]ιοο]ὶ (απά ἔπετο 15. πιο] οἳ ἴλπῖδ Ἠαρργ 

᾿ Ἱποοπβίθῦοπογ ἵπ {ο στθαῦ Βἐοῖο ἴθασμοιβ), ἄοος Ίο αὐαίη ἴο ιο] 

4η αρρτελεηδίοη οὗ {πο “θχοθθαϊηρ βἰπβα]ποςς οἱ βἰπ) 5 επαβ]ο5 Ἠΐπα 

ἴο Ῥτοῦο ἐμ ἀερί]ις οἵ ὕπο Ἠππιαη οοηβοΙθηςθ. 

ο. δὴ πο στη {Γοπι ὑπ 0λθεο]οσγ {ο ἴμο οἶ]]ος οὗ ὑπὸ ὐοῖσα] 2. Το[οσίς 

 φο]οο], πο Επά ἀείοοῦς ποὺ 1688 νυ]ζα] ἴῃ 155 ἰεασμίηπςσ. ετο ασαϊπ ΡΟΝ 
Θὐοϊοίδηα. Ῥιοβοηῦς ἴῃ 1861 ὦ βίαν] πο απά ΙπγοοοποῖΙαρίθ οοπύνα- 

: ἀῑοίῖοη. ΤΠο Βιπάαπιεπία] ϑύοϊο πηαχῖπι ΟΕ οοπ{ογπηΙῦγ {ο παίατο, 

᾿τ]οισ]ι 1ηνο]νῖησ στοαῦ ἀμοα]ες ἴῃ 105. Ῥγασῖσα] αρΡρΗοαοἩ, πη]σ]ῦ 

αὖ 811 ενεπίβ Ίανο α[οτάεά α βατιπσ-ροϊηῦ {ου ἃ ΤθαδοπαΡΙ]θ οεὐ]ίσα] 

οοἆο. Ὑαῦ 16 15 Ἱαγα]γ ἴοο πητιο] 6ο 8αΥ ὑμπαῦ πο βυϑύθιη οἳ πιοτα]ς, 

ΒΟ {ῃ6 ποῦ οὗ τῇδ Ίαβ ΟΥ̓ ἀονῖδεα, α5βαπιος απ αὐθθιάο 50 

| Εοτοεῖγ ἀαεβαπύ οὗ παίατο α5 ὑΠ18, [Τὺ 15. πηογθ Το11Υ {ο τηδϊηὐαῖη ὑπαῦ Ώοβαπεο 

| Ραῖη απ Ρεϊναξίον ἃγθ πο ον]. Τ1ο ραγδάοχ πηιιδέ ἀοίοαὲ 155 οὖν οὗ Ῥαΐατο. 

1 00 80οτο, Ρ. 2ού. 
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απί οὗ 
βΥπιραἴἩγ. 

Ρ{ΟΙΟΙΦΙΗ 
οχκο]ιιβδίτο 
απᾶ ποῦ 
ΡΤΟΡΘΕΙΥ{17- 
Ίπσ. 

8. Νο ἀϊ5- 
«ποὺ Ῥε]ιοξ 

ΝῚ ΡΑΒΙ, ΑΝΡ ΡΗΝΕΒΟΔ. 

οπᾶ5. Ίτιο το]σῖοη, 16 γαρ ΡΙΗΙΟΞΟΡΗΥ, οοποθἆθς ὑπ Ῥοῖαί, δηὰ 

5ος 1561 το οοιπίοτασῦ, ἴο τοάπος, ο ππΙπι]ςθ Ἠθιι, Οὐ Ποτά 

«αϊνιάθς Ἠϊπιβε][ αὖ οΏσος {οπι ὑπ6 αδοεῦίο απἆ ἐπ Φίοῖο. Τῃαγ Ἰαά 

αἷ4, Άαἷκο γοινβοῖ]νες Ἱπάερεπάςηῦ οἵ Ῥοδ1γ οοπι{ογίδ: Ἰθ βα75, 6 

Ἠαγο ποθᾷ οὗ ὑμθϑθθ ὑμίησς'. ΟἨμταπΙγ 1561 αἶδο ΡΓθβοΠΘΡ αΏ 

αὐτάρκεια, ἃ πιογα] Ἱπάορεπάςποο, Ὀαῦ 105 ρχοασΠμῖπς βὐατῦς {Τοπι ἃ ἀπ 

τεοοση{δ]οη οἱ πο {αοῦ5 οἱ Ἠππιαη 149. 

Απά, πη]]ο Φύοϊοῖδπη 15 μιας ραταἁοσίσα] ἑοπατάς ὑπ6 Ἱπάϊνιάπα], 

105 νίθιν οὗ ὑμ6 πιπίια] τε]αοπβ Ὀοεύπεεη πηαΏ ἃπα πιαη 15 ἃ 501] 

σγοαίογ οιύτασο οἩἳ ΠἨπιππαπ] 0. «ΤΠ 6ΥΘΥΥ ἄρ ἴμο ΟἨτίβίαη ὕδπιρογ 

Ίας ϱἩ]νειθά αὖ ἴ]ο {οπο] οὗ Βὐοῖο αρα”. ΕΙΟγ, απΏσατ, 19Υ6---α]] 

πο πιοδῦ Ῥοποι[α] βοοῖα] Ίπιρα]δος οἳ οὐν παὔαγο--αχ6 Ἰσποτοά Ὦγ 

ιο ϑύοϊο, οὐ αὖ ]εαδῦ τεοοσηῖδεἁ ΟΠΙΥ ἴο ὍΘ ογαβ]μεά., Ίμετο 15 πο 

αὐθοπιρύ ὕο οἸαξύεη οὐ {ο σπ]άθ ἐ]εδο αβοοίῖοης: ἴΠογ πας ΒΙΠΙΡΙΥ ο 

τοοϊοἆ οιῦ. Τ]ο9 Βίοῖο 1ά6αί 15 Βὔεγῃ, ΙΠΙραβ8ΊΥο, ΙΠΙΠΙΟΥΡΙ6. Άρα 

παύιγα] οοηΏ5ο“Ἱθησθ, πε σεπαῖπθ Φίοιο 15 Ιδοἰαίθά απά 5οΙββΏ: Το 

{6ος πο ΒΥ ΡΠ σι οὔ]ματς, απά ἰ]ιετοίογο Ίο εχοῖζοδ πο 5ΥΠΙΡΑΙΗΥ 

ἴῃ Οὔ]θιδ. «ΑπΠΥ πάς οχύθηξδίοη οὗ Φήοϊοίδπι να μις τοπάοτθά 1πι- 

Ῥοββῖρ]ο Ὦγ 105 Ιηπετοπύ τερι]βίινθηθΒδ, [Ὁ ὕοοκ ἃ Βτπι Ποιά οἱ ὃ 

{ουν βοΗἑατγ αρ]τ]ῦ, Ὀαῦ 10 παβ ΠΟΙ͂ Ῥοπετ]οβς ση(] {Π|6 Π]8β56Β. 

Νου Ἱπάεεά οαη 16 Ὀ6 5814 ἴῃ ὑπ15 τερρθοῦ ο Ἠανο [8116 ἴῃ 105 

αἴπι. Πο ἴναο Φύοῖο γγαδ ὕοο 5ε]{-οοηύαϊηςᾶ, ἴοο ΙπάιΠοτοηῦ ἴο ἴ]ια 

οοπαΙᾷοη οὗ οὔματβ, ὕο οοποθτΏ Πήπιδε]{ π]ιεύον ἐῑιθ ὑεπείδ οἵ Ἠ]8 

Β0Π00] πιαάθ ΠΠΔΏΥ ΡΓΟΡΕΙ7{65 ΟΥ ἴθ. Ἠθ πταρροά ἨΙπιδε]{ τρ ἴῃ 118 

5ο]{-οοποεῖό, ἀεο]ατεά ὕπε πγοτ]ά {ο Ὀ6 πια, απἁ σανο Ππιβε]{ πο ΤΟΥ͂Θ 

ὑχοιρίο αροαῦ λα πιαζζετ. ΗΘ ατοπα] οἱ οοδπιοροΠὔαη Ῥτϊποῖρ]οας, 

19 ὑοηοῦ οἱ το]Ἡσῖοις θᾳιαΠ1ὔγ, ὈεοαπηῬ Ιπορεταίῖνθε, Ῥεσατισθ ὑπ 6 ερτῖηρ5 

οὗ ΒΥΠΙΡΑΗΥ, π/ΠΙοἨ αἶοηο οοα]ά ππαίκο {μετα εΠεοῦῖνε, Ἠαά Ῥθεπ {γοπεη. 

αὖ ὑμοῖγ 5οαχσθ, η Ποτθ οπ0λαβίαςπη 15 ὃ γθα]ςηθςς απ ον ἃ ἀο]αρίοῃ, 

αιιοῖ ΡΤΟΓΘΡΞΙΟΏ5 τησιϑῦ πεοθβεατ]]ν 6 επιρίγ γεΓρίασο, ΤῊΘ ἔεππρεγ οὗ 

ΠΟΙ ΟΙδτα πας εβδεηζΙα]]σ ατὶςίοοταῦίο απἆ οχο]αρῖτθ 1η τε]ϊσίοη, αξ 1ὖ 

πας 1η Ῥο[ῖοβ, 116 Ῥγοίθβδίησς πο Ἰαγσορῦ οοπαρτεμεηβίοὮ, 16 88 

Ρταοῦϊσοα]]σ πο παττονεςύ οἱ 811 ρηΙ]οδορᾗῖσα] οα5ῦ68. 

9. Ἴποιρῃ οἰάετ ΡΙ]οδορῃετς Ἠαά ερεοα]αίεᾶ οἩ πο Ππιπιοτίαῦγ 

ἴῃ τηϑηὴ 5» Οὗ πο 50], απᾶά ὑπουρῃ πο Ῥε]εί Ἠαά Ῥεεη αποοιγασθά ὮΥ 5οπιθ 
ΙΤΗΠΙΟΓ- 
8115. 

βοἩοο]ς οἱ πιοτα]1βῦς α5 5αρρ]σίησ 8. πιοδύ Ῥουετία] πιοᾷνο {οτ σνε]]- 

ἀοῖης, τοῦ 5.111 10 τοπιαῖπεά {ος πο ἸδαίΊεη α Τασιο ἴ]εουγ, ΠΏ8ΘΒΟΘΙ- 

1 Έσσε Ποπιο Ῥ. τι. 3 ῶοσο Ἡοπιο Ῥ. 110. 

ταῖς τι ο πι ὑδώθυυῦ-σπϱµ----ιυι----ακκ. 6 ....ὕὌὗϑΔ.δΗκ: αι 



οἲ ΤΑΌΙ ΑΝΡ ΒΕΝΕΟΔ. 

ἰαιηεά απά απαβοθγαΙηπαρ]θ, Το ιο ΟἨΠτίρῖαπ αοπο, ση Ἡο δο- 

οορίεᾶ ἴ]ο {αοῦ οὗ ΟἨτὶςῦς τοβαττοθοῦῖοη, ἅῑά 16 Όεσοπιο απ΄ ρα δ]Ις]οά 

απ Ἱποοπύτογεγαλρ]ο ὑταῦῃ. ἈΘύοϊοῖδπι ἆοθβ ποῦ 68σαρθ Όλο νασιεηθΒς 

ὙΠΟ ἢ ογεγο]οιάς 811 πιεγο Ῥ]]οδορῃῖσα] ϱροοιι]αδίοη οἩ. ]ῖς ϱαρ]εοῦ. 

Οπ οης Ῥοϊηῦ αἶοπθ Ὑεχο ἴ]ιθ ΡΓοίΘβΒΟΙΦ ΟΡ ἴ]]5 βο]ιοο] αστοθᾶ. Απ 

εἰεγγιαῖ οχϊδίεποο ο ὑπ Ἠαππαη 5011] πγας οαὐὺ οἱ ἴμθ αθβίοΠ. Αὖ ἐπ 

ρτοαῦ Ῥογ]οάῖο οοηβασταοΏ, ἹνΠθη ὑπ 6 απίνεσβδθ β]οι]ά 6. Πιδεᾶ απᾶ 

ἴμο πιαπ]{ο]ά ογσαηΙζαῦοης5 ἀῑδρο]νεᾶ το οἸαοβ, ἴλμο βοα]ς οὗ πεη 

ΠηΠΕῦ ηθοθβδατΙγ Ῥο Ἰητο]νεά ἴῃ ὑπ ΟϱΟΠΊΠΙΟΠ ἀοδίγασοίοῃ). Ῥιῦ 

ση θμῖη {115 1παὸ πηοὮ ἀῑνειςιῦγ οἵ ορίηϊοη Ῥγεναϊ]εᾶ. Ἀοπιθ πΙαΙη- 

{αϊπθς ἃ 1οΏσθς, 8ΟΙΩΘ ἃ 5Πουύον, ἁαταῦίοη ος {Π6 βοὰ]. ΟΙἰθοαπίμας 5αϊά 

ὑ]μαῦ 411] πιεη υοι]ά οοπΊπτθ 6ο οχὶςύ {111 ιο οοπΠασταδίοη ; ΟΠτγ5ίρ- 

Ῥαδ οοπβπεᾶ 6ενεη {15 Ππιϊθεά ἹπηπιογίαΠύγ {ο Όμο πβε”. ΤῊ Ίαη- 

6ιασο οἳ Ῥεποσα οἷν 015 ροῖπό 15 ῬοῦἩ ὑἰπ]ά ἃ μα οαρτίοῖοιδ. “1 ὉΠ 606 

ὈΘ ΔΗΥ͂ 5οηδθ ΟΥ {εε]Ιησ ἴδον. ἀοαῦμ 15. Ἠῖ5 οατπιύϊουϑ Ἠ7ροῦμοςίς, {6- 

απεπ{Ισ τερεαίεά”, 41 τας ϱΡ]εαβαπϐΙΥ εησασεά, ὮἩθ πνχ]ύες {ο Ἠ18 

Ποτά Τμιοῖ]]ας, “πὶ επαιΙτῖησ αροιῦ ἴμο εἰοτηΙῦγ οὗ βοὰ]5, ος ταί]αχ, Γ 

βλοι]ά Ρα, ἴῃ τιδῆησ. Έοτ 1 παβ τεαᾶγ ἰο ἐταςδῦ τηΥ5ε]{ {ο ἴμο ορί- 

ηΙΟἨ5 οὗ σγοαῦ Ώ1εΏ, ΥΠΟ ατού ΤαίΠεΥ ἔλαη Ῥχουθ 5ο Υ6ΓΥ αοοθρίαρ]ε 

ο ὑμ]ησ. 1 τας βαττοπάθτῖησ ΤΙΥΡΕΙΓ {ο {1118 στοαῦ Ἠορε, 1 σας Ῥοσίη- 

π]ησ {ο ὍΘ πγεατγ οἱ παγβε]{, ἴο ἀεερῖδθ ὑπ τοπια/η]ησ {γασπιεηίς οὗ ἃ 

᾿ ῶτο]κεπ 1116, απ ὑλμοτισ]ι 1 νετο ἀεβϊποά {ο ρα55 αἵναγ Ιπίο ὑπαῦ Π]πιῖί- 

. αὖ]ο της, απᾶ 1Πΐο {Π6 ῬοββθβΣΙοη οἱ οἰογηϊῦγ; πετ 1 να» παάἆαπ]γ 

Αγοιιδεά Ὦγ ο γϑοοιρὺ οἵ γοιτ Ιεῦζετ, απά ὑμ15 δα} ἀτθαπα 

ναηϊδμοα΄. ὙΠ δὴ ασαϊη ο σου] οοΏβο]ο πο Ῥετοανεά ΠΙΟΙΣΏΘΥ, Ἠθ 

Ίας πο βοείου: πονάς οἳ εοπιζοχῦ {ο οΏος ἔἶαπ ἐμοβο: «ΥΥΗΥ 4ο Τ 

΄ παβῦο αΊγαΥ ἢ Γοπά τοστεῦ {ΟΥ οηΏθ πΠο εΙἴΠοσ 15 ΠαΡΡΥ οὗ ἆοεδ πού 

Οχ δῦ αὖ 811} Τί 15 οΏνΥ ἰο Ῥουγαί] Ἠϊπι 1Γ Ίο 15 ΠΔΡΡΥ, απᾶ ππαάπορς 1 

Ἡθ ἆοθβ ποῦ οχιβϑὺ", Ῥεατ ἴῃ πη]πᾷ ὑπαῦ πο ον1]5 αβαοῦ {πο ἀθας ; ἐ]ιαῦ 

΄ πο οἴτοαπιβίαηςοθς ὙΥμΙο] πια] {Π6 Ίούγον υγοτ]ά {εντ]θ]θ {ο τι8 ἃ ΓΘ. απ 
| 

1416 βίουγ.᾽ “Τοαῖ]ι ἵ5 ἐμ6 τεἶομδο απἀἆ οπιά οὗ 811 ραΐηβ.᾽ “Πα ῃ 15 

 ἨπθΙίμογ ἃ σουἆ ΠΟΥ απ ου]: {ου ὑμαῦ ΟὨ]Υ͂ οαπ Ῥο σοοᾷ οΥ' 601] νο] 

1 606 6.5. Βθ6ηθο8 αὦ ᾖαγο, 26, αἆ  ΤῬοβῦ πιοτίοπι Ηπϊτϊ, οἱἴαπα ρβαπῃ. 
Ροΐϊψῦ. 1. (29). 4 Ἐρ. Μον. οἳ. 2; οοπιρ. Πρ. ΛοΥ. 

3 Ῥ]οᾳ. Τιαοτῦ. τη. 157. οχτΙ. 6 «Οαπα απΙππαταπα οίογηϊζα θα 
3 Φε δγου. Τ δ. 19, αὦ Ροῖψῦ. 5.9,  ἀἱββοτίπατβ, ΠΟΠ Ί6Υθ πιοπιθηίαπα αραᾶ 

Ἐρ. ἸΤογ. χχῖν. 18, Ιχυ. 24, Ιχχὶ,. 16. τὸβ Ἠαῦοῦ οΟΠΒΘΠΡΙΙ8 Ἠοπιίπαπα απ {]- 
Τοτία]]απ (46 Γοδιγγ. ζατπ. τ, ἄε ἁπῖπι.  πιθηίατα ΙΠΤΘΤΟΡ δῦ οο]θη{1απῃ.) 
42) αιιοίθ Ῥθηθςϐ 88 βαγίης " Οπιπ]ῃ ὅδ αἆ Ροϊμῦ. ο. 
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Τιπουρ]{γ 
οὗ ορίηΊοἩ 
δ᾽ {1θ 
Βίοϊοβ. 

Φθηθοςβ)Β 
1ΠΟΟΠΒΙΕί- 
ΘΠΟΥ απᾶ 
ΥβΡΙΘΠΘΒΒ. 



Τπαροτύ- 
8106 οἱ Π6 
ἀοοίτίπο ο 
ΟµτιβΙβη- 
197. 

Τί5 1πᾶ1{- 
16Υ6ηΏ09 {ο 

Β{οἱοΙβΊῃ, 

51 ΡΑὈΙ  ΑΝΡ ΡΕΒΝΕΟΔΑ. 

5 φοπιοἰμ]ησ. «ἘΕοτύαπθ ο8η τοὔαίη πο ΠΟ], πΠογο παύατο ας ρίτεπ 

ὃ Τε]ΘᾶΦ6: ΠΟΥ Ο68Ώ 9Π6 Ὀ6 πποίομαά, γιο ἆοθ ποὺ αχὶθὺ δὖ αἰ!’. 

Αοιγαγάς Ἱπάθεά Ίο βρεα]κς ἴῃ ὃ 110Υ9 οἴιεετ[α] οἰταῖπ : “Ἠίογηα] τοςῦ 

απνα1ζ5 Ἠϊπι ]δανίῖπς ὑΠ15 ΤΩ ΥΚΥ απά ὑτοιρ]εᾶ (ραν) απᾶ τη]στα πρ ἴο 

ιο ρατο απά Πα πιά (57): Ῥαῦ βαοὮ οχργοββῖοης πηαβύ Ῥο αὐϑ]18Ε6α 

Ὦγ ν]αῦ Ἠαβ σοηθ Ῥείοτο. «Αραϊπ ἴῃ 815 βαπιθ ὑτοαίῖσο, ας ἴῃ οὐ 

Ρίασες”, Ἡθ Ρτοιηῖςε5 δέου ἀθεαῖἩ απ επ]αγσοά 5ρῃοτο οἳ Κποπ]εάσο 

Ῥαὺ ἴ]ιε ρτο- 

πιῖςο ΜΉΘ. Ίο σἶνος 1η 9ΠθΘ βοηίεπος 15 ο{ῦεη πποᾷ]βαά ος τοὐταοίθοᾶ 

Δα α Ππα]ζ]θςς Πε]ά οἱ οαἱπι απᾶ Ῥατο οοπύθπιρ]αδίοη. 

ἴῃ ὑπ6 ποχῦ; αηἀ εΥεη ΘΙ ἴ]ιο ρτοβρθοῦ5 Πε]ά οαὖ ατο ὑπ Ῥτϊσβ{εςῦ, 

10 15 ποῦ ο. αγς οἶθας ΘΠ 6. Ἡθ οοπὔεπιρ]αύες ἃ οοπΏΙηπαηοθ οἱ ο0Ἡ- 

Βοῖοι Ιηάϊν]άιπα] οχϊδίεηπσς, ΟΥ πιετεΙγ ἴ]ιο αὈβδογρῦίοη Ιπύο Ὦηϊνοτεα] 

Ῥεϊπσ δῃᾷ ἴῑε Ιπιρθγδοπα] Ῥρατοϊραίοη 1π 105 Ῥοαιῦγ απά οτάργ”. 

Τμο νίονς οὗ Ἐριοείας απἆ Μ. Αιιτο]ῖας αγο 6Υ6η Ίοτθ ο]οιάγ ἀπά 

οιεεγ]οβς ἔπαη ὑμοβα οὗ Ῥεπθσα. ἸἹπηπιογίαὐγ, Ρορεχίγ 5ο οα]]οά, Ίναβ 

ηΟ Ῥρ]αοθ ἴῃ ὑΠείγ ΡΙΙ1οβορῇΏ16ς. 

ἀἴρῦοι, ἵπ Ἠϊ5 νγε]]-Κπουη οἰαρύεγ οἩ ὑπ 6 οτἶσίη απά στονῦῃ 

οἵ ΟΙτϊδαπ1ῦγ, εἶησ]ες οαῦ Πο Ῥτοπιῖ5ο οὗ εἴεγπα] 119 αἂ5δ απιοης 

ἴμο ομ]θί οαπ565 10} Ῥτοπιοῦεά 105 ἀπβαδίοη. Ογετ]οο]ίπς τα ἢ 

ἐμαῦ 15 οὔθεηβίνο ἴῃ ὑπ ἴοπο οἱ 15 τ6πηατ]ς5, Ίο ηθθά ποὺ Ἱιοβιίαία 

ο αοοερύ ὑπ βὔαθεπιεπί 88 ςαρδίαπΏΙα]]γ παρ, Τὺ 15 Ιπάεεᾶ ΠΠΟΥΘ 

αι αποςοπαβ]θ θύμον (45 (1Ώροη Ιπιρ]αβ) πο γον οἱ {π6 

ΟἸατοῖι Ίγας ἀῑτθοί]γ ἆπε {ο ὑπ6 Ιπάποεπιοπίς οὗ ὑπ6 οίας ; {ο (1οο]ίης 

οπ]γ {ο 5ε]{-ιπύενεςθ) 1ὖ Ίας ἃ τερα]δῖνα α5 Ὑ7611 α5 απ αἰἰταοίῖνο 5146 : 

Ῥαΐῦ πα ζλοαίῦ ἀουθὺ 16 αἀάεά εποΠΙΟΙΒΙΥ ἴο πο ΤΟΥ] Ῥοπος οἱ ὑῃθ 

(.ο5ροΙ ἵη οοπηππεηάϊίηρ 16 {ο ἴο Ἠθατίς δ: οοηβοίθηςθς οἱ ΤΠΕΠ. 

Ῥεΐειτίης, ϱΜπηπ]α πο, τεαβρατίης, ΡατΗγ]ης απά οχα] πο {πο Ἱηπνατά 

Δ ουαὐνγαγαᾷ 116, «ἴμο Ῥοπετ οὗ ΟἨγὶςδῦ5 τοβαχτεοῦϊοπ) εχκύεπάς ουεγ 

ἴιο νγηο]ο ἁοπιαῖῃ οἵ ΟἨτὶδίαη θὐ 108. 

Οπ {ὑπ οὔλει Ἱαπά 1ὖ νγὰβ ἃ παζίεν οὗ ΙΠπάΙΠετεποθ ο ὑπ6 Βὐοῖς 

πγ]οί]ιος Ίο ἀοαρίθᾶ οὐ Ῥομενοά οἳ ἀθηϊθα λα Ἱπιπιοτζα]1ὐγ οὗ τα ; 

{ου ἴλο ἀοοϊτίπρθ γγαδ Ὑ ΠΟΙ εχίεγπα] ἴο Ἠϊδ οτεεᾷ, απά πούβῖησ 

1 Αἃ ἹἩΜατο. το; οοΠΙρΡ. Ερ. ΜΟΥ. 
ΧΧΧΥΪ. τὸ ὁ ΜΟΥΒ πα]]απι Ἠαδεῦ ΙΠΟΟΠΙ- 
τη 1η : 6559 Θηΐχη ἀορϑῦ 811415, οι] 15 
Βἰὺ Ιποοπιπποᾶ πα, χα ὑμ6 οοη{οσίύ. 

5" αᾱ Ματο. 24. 
3 Οοπιρ. 6:5. Εγρ. Ἠογ. ἸΧΧΊΣ. 12, 

Ἱσχστὶ. 1, ΟἿ]. 22, 28 Βα. 
4 Ἠο]σ]μειτ Ὠογ ΡΠ{ἱοδορήι 1, 4ππαιιβ 

Βεπεσα τι. Ῥ. 58 8ᾳ. (1859) θπάθατοατβ 
{ο ποπ {πα β6ηθοα 15 ἑἩτοισῃοπῦ 60Ἡ- 
βιβύθῃῦ σὰ Ἠϊπιβε]ξ απᾶ {ο]]οπβ {πο 
Ῥιαίοπϊςίς ταί]ετ {παη {πο ϑίοϊοβ 1Π Η18 
ἀοοίτῖηο οἳ {πο Ιπιπποτία{γ οὗ {19 βοτ]. 
1 4ο ποὺ 5869 Ώου 16 15 ῬοββΙΏ]θ, αἰδοσ 
τθοαᾶῖηρ {1ο ἰγοαβί]βο αα Ματείΐαπι, ἴο 86- 
ααἱὖ Ἠϊπα οἳ ΙποοπηβΙβἴΘηΟΥ. 

3. ωμά... 



ΕΊ ΡΑὈΙ, ΑΝΡ ΒΕΝΕΟΑ. 

Νοῦ 6 Ῥαύυ ἀθαίμ νγας 

Η5 το]Ισίοις5 ἀῑτεοῦονγ ν/αβ 

οοι]ά Ῥο ]οδῦ ος σαϊποά Ὦγ ὑπΠ6 ἀεοῖδίοῃ. 

ὑπθ οοηραπῦ οαῬ]θοῦ οἵ 5 πιθάΙίαδίοης, 

βαπηπηοποαἆ {ο 115 5146, ποὺ {ο Ῥγερατο Ἠϊπι {ου αὐθγη]ίγ, Ῥαῦ ο ἔθεασ]ι 

Ἠϊπα πον {ο ἀἱθ'. Τί ἀείοοῦ αἶοπο πυοα]ἀ Ίανο τεπάατοά Ῥήοϊοίδπι 

πθθετ]σ Ῥοψεγ]θβς γι {Π6 Ἱηαβςο5 οἱ πΊεηπ: {ΟΥ ἴ]ιθ ΘΠΟΥΠΙΟΙ5 ἆ6- 

τηδη 5. ΥΠΙοἩ 16 πιαάο οὐ πο ΕΙ απἆ φε]{άεπῖα] οὗ 15 αἆΠοεγοπῖςδ 

οοι]ά ποὲ Ῥο βαβίαϊποά νυηζλοιῦ πο βαποῦίοη απά βαρρογῦ οὗ 5αοἩ 
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ϱ, Ὀε]Ιεί, ΤΠο Ἡρίοατεαπ πιοίίο, «1ιεῦ τι5 εαῦ δια αὐ η]ς, {οΥ ὕο-ἸΠΟΥΤΟῪ Οοηβ6- 

νθ ἀἱθ, Ῥαδο ἴ]οιισῃ 16 γγαςδ, πὰ αὖ 1εαςῦ 08:15 τουοπηπιεπάαὔϊοη, λα 

{Π6 οοπο]αβδίοη ἀῑά ποιὰ {ο {ο]]ου {γοπι {116 ῬΥΘΙ 5565: Ῥαῦ ἐμο πηογα] ἃ 

απεηί ρα- 
Υ8ᾷΟΣΘΒ 
πα Ῥεί- 

Ρ]οσχ1{]θβ οὗ 
ἰθασμῖηςσ οἳ πο Βύοῖο ἵγαδ Ῥτασῦϊ]σα]]γ απηπιεά αρ Ίπ ὑΠ6 ρατα]οσίδπι, Β{οἱσίατη. 

«Τιμεῦ τι ποαϊί]ου οαῦ που ἁτ]π]ς, {ογ ΌΟ-ΠΙΟΙΥΟΥΥ Ὑθ ἀἱδ; Ὑηετθ πο νιῦ 

οὗ ηιαπ οοιι]ά Ῥνιάσο ουεν ο συ] Ῥεύνεευ ἴμο Ῥτεπηίβδες απά ἴμο 

οοπο]αβδῖοη. «Α. Ῥο]ϊο[ ἴῃ τηας ΠπιπιογῦαΠίγ πι]σηῦ παν βαγεά ὑπὸ 

Φύοῖο ποτ Τα ΠΥ Ιπίε]]εοίααΙ Ῥραταάοχθς απᾶά ΠΠΟΗ Ῥγασίῖσα] Ῥετ- 

ΡιεχΙίγ: Ὀαὺ ὕπεη 1ὖ νοι]ά Ἠαγο πιαάο Ἠϊπι οὔπεν μαπ ἃ Βίοῖος, 

ο ας ἃ Ῥτο[οιπᾶ 5εἨ59 οὗ ὑπ6 τεῖση οἱ πιοτα] οτάθυ ἴῃ ἴμε απίνεγςο. 

Ἠογαῖη ἢ νγας τὶσηῦ. Βαὺ {86 Ῥορύα]αίο οἵ ππαη5 Ππηπιογζαίγ αἶοπο 

τοοοποῖ]ες {815 Ῥε]ια[ τι ΠιαηΥ {αοῦ5 οἳ αοὐαα] εχρετεησθ; απἆ, 

γο[αβῖησ {ο οχίειά Ἠ]5 νίαις Ῥεγοπά ἴμο Ρρτεδεπύ Ἠ{6, ἢ6 νγὰβ ορ]σεά 

ἴο πιϊρείαίθ οὗ ἆεπΥ ἴλμαβο {αοῦς ἴῃ ογάθε ο 84Υο 15 ἐ]εβῖ'. ο 

5ααπο]]γ πιαϊηθαΙπεᾶ πο ΙπΠογεπῦ απαΠῦγ οἱ αοὐϊοηπβ αδ σοοά οὐ δᾶ 

(πγεβρεοῖνο οὗ ὑμ61} οοΠΒΘ(ἸἹἹΕΠΟΘΒ), απά Ἠοθ Ίιαδ ἀρεεγνεά ἴ]λο στα(]- 

υαάο οἱ πιαπ]]πά αξ Πο οΠαπιρίοη οί ἃ ποταΠῦγ οἳ Ρτϊποῖρ]θ6δ. Βαῦ Ίο 

{α]5ε]γ 5αρροςθᾶ ΠἨΙΠΙΡΕΙΕ Ῥοιπά ἴῃ «ΟΏΡΕ(ΊἹΘΠΟΘ ο ἀἆθΠΥ ἈΠΥ͂ {9169 {ο 

ὑπ ταὐ]Παγίαη αβρεοῦ οἱ οἰμῖομ, ας λοισ]ι 16 ποτο Ιτουοποῖ]αβ]α 

τὶ Ἠ]5 οὐ ἀοοῦγῖπα; απἆ 50 Ίο Ίνας 194 1ηὔο ὑΠπ6 πν]άαθδῦ Ραγαάοσο», 

οα1]Ίτπσ σοοᾷ 6011 απᾶ ενῖ] σοοᾶ. Τ]μο πιθοῖπςσ-ροϊηῦ οὗ ἴμοςο ὕνο 

ἀϊδϊποῦ πας οὗ νίαυ 15 Ὀογοπά ἴ]α στανο, απ ἢ6 το[αδθἆ {ο οατ!γ 

Ἠϊ5 χαησο οὗ υἱβίοῃ 5ο ἅν. 16 να ἱποοηδίκύοηό πηΙἩ 115 θοπεῦς {ο 

ΒΟ] οαῦ ἐ]ιο Ίορο οὗ ἃ {αζιτο 116 α5 απ Ιποεπ/]νο {ο γγε]]-άοῖης ἃπά ἃ 

ἀϊββιαρίνο {οπα 51 : Ὁ. Ἡθ ΥΊΟΙΙΥ Ισποτοά πο Ἱάθα οἱ τοίπΙραοῃ. 

1 Φοοχαΐθς (ος Ῥ]αίο) βαϊᾷ ἐμαὺ ἐστ “(89 ἀῑνίπο πονογηπιθπό πο πθ ϱχ- 

ΡΗΙΙοΒΟΡΊΘΙΒ οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτηδευ- 
ουσιν ἢ ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάναι 

(Β]ωᾶο 64 Α). Τὴθ Βίοῖς, Ὦγ δοοορύ- 
Ίηπσ [89 ἀποθνήσκειν απᾶ Τοτσαὐῖπςσ [86 
τεθνάναι, τουΏοαᾶ πο βαγίηςσ οὗ 105 νἱῖ- 
ἴπθ. 

3 Ῥπ{]οες αὔἴριιοῇ ἔγοσα {πο [αοῦ ἐμαὐ 

Ῥεγίθποθ οπχβοἶνοβ ππάοχ ἴῃ {119 Ῥτθβεπό 
αἰαίο, {α]κεη α1οπθ, 15 α]]ογαᾶ ποὺ {ο Ὦο 
ἴπο Ῥοι[εσοβίοη οὗ πιοτα] ϱογογηπηθη{,) 
Τμο Βἰοῖο ἀθπῖθοᾶ π]αί ἴο ΟΠ τ βέϊδη 
Ῥ]]οβοβ]θσ 85ΠΙΠΘΒ, απᾶ οοπἰγϑαϊούοθα 
οχρογίοπςθ ὮΥ ππαϊἰη(αἰπίηρ ὑμαὺ 16 18 
Ῥοτ[εοῦ, {αχκθιι α10Π6. 
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4. ΑΏΞεΠΟΘ 
οὗ ἃ Π1δ- 
{οτίσα] 
ραβῖς. 

Α. 5δουρᾶ 
τοοοτᾶ απᾶ 
8 τεηρίοας 
ΟΟΠΙΤΗΙΙ- 
ΤΥ ηεορθξ- 
Ρ4ΤΤ. 

ΟτΙςΏβἨ- 
1 οθπ{χθΒ 
1Ώ  Ῥ6- 
ΡΟΗ. 

Οπτὶβί ἔ]λο 
ΒΟΌΤΟΘ οὗ 
186 πΊοτα]. 
ῬΟΎΘΥ οἳ 
Οὐτ1βΓί8η- 
1γ. 

ϱἹ ΡΑΌΙ, ΑΝΡ ΡΕΝΗΕΟΑ. 

Φο ἔατ, ἔ]ειο Ίνας Ίος βιι βία ὑϊ81 ὑγαζι απἁ ϱγθαῦογ πιοτα] Ῥοπες 

η [πο οταάθ απἆ στο οοποθρῦοη5 οἵ δὴ αἰτοιποτ]ά οπιροάϊεά ἵπ 

Όλο Ῥορα]ατ πιγύλο]οσγ πνἩΙοἩ χνας Πε]ά αρ ὅο 5οογη Ὦγ ἴση, ὅπαη Τμ 

ιο Ἱπιροδίησ ΡΙΙ]Ο5οΡΗΥ πΠῖο]ι Ίο ἨΙπιδεὶξ πα ἀἆενῖδεά ἕο 5αρρ]απί 

ἴπεπῃ, 

4. Αἰοηπθίοη τγὰβ ἀιτεοιεᾶ α,ογο ἴο απ΄ Ἰπδίγιοῦγο Ῥατα]]α] 

ὙΠΟ Ὀθηεσα)5 Ἱαπσπασς Ῥγοδεηί5 {ο οι Τιογνᾷ Ίπιασο οἵ ἴλο νῖπο 

απά ὑπ Ὀταπο]θβ)’. Ῥυθοθρίβ, πτ]ζες ἴμο ΡΙοδορΏες, τιμοῦν 11Ἡ- 

1655 ἴ]ιεγ ατο σγα[ῦοᾷ ἵπ ἃ 5θοῦ ΒΥ ὑμ18 οοη{θβῖοη Ῥεπθσα ΥΙΙ- 

ζπα]]γ αὐαπάοπς ἴμο Ῥοβίᾶοη οὗ 5εἰ{-δο]αίίοη απά 5οἩ-κα/Βαίαπογ, 

πγηῖοὮ ὑπ Φύοῖο δϑβατηθθ. Ἠο {εΙ6 νασαεΙγ ἴμο πγαπύ οί 8οΠιθ 119- 

ὑοτίοα] Ὀαφδῖδ, 8οπιοθ Ὀοπά οὗ βοοῖαὶ απίοἩ, ἴῃ βλοτὸ βοπ1θ Ῥεϊποῖρ]α 

οὗ οοἱιθείοΏ, Ὑν]]ο]ι »]ου]ά οἷν {ογοοθ απᾶ νιν {ο Ἠῖ5δ οἴλ]ον] 

ἐθασἨῖηςσ. Ίο πιοτθ αὐρίταςῦ ΡΙΙΙοΡΟΡΗΥ Ίνα {πβιθποθά οὐ ου ἴη- 

Ώποαπος ροιπιαπεπ/{]γ Ιαγσθ πηαδςδος οἱ 1Ώ6Ώ, Α ΒΙΌ0]6 ἀπά ἃ Οδυτχοῦ--- 

ὃ 5αοιοὰ τεοοτά απᾶά 8. τε]σῖοις οοπιηΠΙζΓ---.πθ ΡΥΙΠΑΣΥ οοπά1δΙοΡΒ 

οὗ οκἰθηςίνο απἆ αρ]ά]ηςσ 860655. «Απ Ιδο]αίοά βριυῦ Ἠετο απά μου 

πιαγ Ἠαγο ἀϊβροηβθα π]ῦ 5ο] αἴάδ; Ῥαΐ, ἃ5. ἃ 5οοῖαὶ Ῥοψετ, 88. ὃ 

οοπΙηπιαοτς 4σ6ΠΟΥ, 1π6γθ ἀοοίτῖπο, Ίοσγεγες ΙΠιροβῖης, Ὑ{1] {ογ {116 

πηοςύῦ ρατῦ Ῥε Ιποβεοξῖτε να ὑμοαῦ 5αοἩ ὦ βπρρουῦ. 

Φο {αγ πο Ἠανο Ῥεεπ ερεαξῖπσ οἵ οοπάΙϊδΙοΏς οὗ βαοοθε55 Υη]λίο] εγο 

νγαπῦϊησ Ιπάεεᾶ {ο Φύοϊοίσπι, Ὀαὺ ΒΟ πονοτίπε]οβδ ατθ ποῦ Ῥεοπ]ατ 

ῦο ΟμνϊςδάαπΙζγ. ΑΙ] ογεεᾶς, 10 Ώανε 5εοατεά αΏγ 146 αηπά Ιαδῖηπσ 

αἱ]εσίαηςσςο, πᾶν Ὠαά 61 βαοτεᾷ Ῥουἷ5 απιά πον τε]σίοις ογσαη]- 

Ζ40οη. Ῥαῦ οι» Τοτᾷ Ἰαησιασο, οἱ σῇ Ῥεπεσας Ίπιασε 15. ἃ 

ρατίῖα] ἰΠοισᾶ αποοηβδοῖοις θοἶιο, Ῥοϊπίδ ο ἴλμο οης ἀἰδιησιϊκηῖτπς 

{εαύατο οὗ ΟΙτὶςαπΙγ. 10 15 ποῦ ἃ τθουοτά ΠΟΥ α οοπιπητπΙὐγ, Ὀαῦ ἃ 

Ῥδτεοη, πηεποςῬ με βαρ 5ρτεαἆς {ο ὑπ Ώταποβεβ απά τίρεΏς 1Πίο ἔμα 

τ1οἨ οἱαβῦετ». 1 Ἠανο αἰτεαάγ α]]αάςά ἰἴο (1ἱ0ροπ5 αεοοαπύ οἱ ἐῃ8 

6811965 ὙΨΏΘΗ οοπαριπεᾶ {ο Ῥτοπιοῦο ἴμθ 5ρτεαᾶ οὗ πο ΟΠπατομ. Τὺ 

11 5Θετη βἰταησθ ὗο αΠΥ 056 πΠο ας δὖ 411] {εἰ {π6 αρῖτιὀ οἵ ἴμο 

(.οβρα], ὑμὰῦ ἃ ντῖθετ, οπιιπιεγαὔῖης ὑῃ8 {οχοο5 {ο πο μο ἀῑδδεπιί- 

παΙοη απά ργοάοπηΙπαηοθ οἱ ΟἨγ]κΙαπΙῦγ ποιο πο, εΠοα]ά οπ16 81] ἡ 

τηθηύϊοι οὗ ὑπ6 ΟἨτῖδ Οπθ ταϊρηῦ Ἰαγο ὑπουρηῦ 16 Ἱπιροβεῖρ]θ ἕο 

βύυαΥ ὙΠῸ ΟϱΟΠΊπΙΟΏ αὐθεπίοη ὑῃ6 γϑοοτὰβ οἵ ἐπμθὸ Αροβίες απἀ 

τηδγύγΥβ οἵ {ιο ἢγϑὺ ασε οὐ οὗ υπο βαϊηὺβ απἆ Ἠετοος οὗ ἴ]ιο ]αῦεγ 

Οτο], πιὐμοαῦ 5εεῖης ὑπαὺῦ ο οοΏδοΙοᾶβηθς5 οΟὗὨ Ρεγδοπα] τιπῖοη 10} 

1 909 4Ώοτεο, Ρ. 285. 
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Ἠϊπι, ὑμ6 Ῥο]ϊοε ἴῃ Η5 αὐϊάΐτις Ῥγοδεπσθ, γγα5 86 πιαϊηβρτῖησ οῇ ὑ]ιῖν 

 βοὐῖοης απά {να {οαπίαϊα οἱ 811 {πὶ} εὐτοησίῃ. ΤῊ15 15 ποὺ ἃ Ῥγθοοῇ- 

. ορϊνεά {ΊιεοτΥ οὗ πγ]λαῦ Α]οι]ά Ἠαγο Ἰαρρεπεά, Ὀαῦ ἃ Ῥαχθ εὐαθεπιοπύῦ 

οὗ σ]αῦ είαπἆ5 τεοοτάεά οἩ {Π6 Ῥασε5 οἵ ἨΙβῦοτγ. ΤΠ αἰ] ασοβ απἆ 

ππζ6ν 411 οἰτοιμιβδίαποςθβ, ἴμο ΟἨμτιβάαη 146 Ἠαςδ 6νογ ταᾶιαῦοά {1οπΠα 

{815 ορηίτα] Ἀνγα. ἨΠμείμοαν νο ἰακο δῦ Ῥοεΐεν οὐ δὺ Ῥατα], δῦ Ἐτγαποῖβ 

οὗ Αρβὶςὶ οὐ ΦΉ μὴ ὟΥ 6β516γ, αν]οῦ]ιου ΑἰΠαπαβῖας οὐ Απσιρηο, Απδε]τη 

ος 1μπῦμαν, πνλπεῦμεν Ῥοπίΐασο οὐ Ἐταηοϊς Χανίαεν, Ίετο Ἠα5 Ῥεεη ἴ]ο 

 Ἱπηρα]ςο οἱ ἐλοίγ αοὐϊν1ζγ απᾶ ἐμ βεογοῦ οἱ ἐ]οῖγ πιοναὶ Ῥονγογ, Τ]οῖν 

Ίνες ἤν Π]αδίγαζεᾶ πο ραταβ]θ οἵ υπο νίηοθ απ {Π6 Ῥταπο]ιθἙ. 
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Τὸ 15 ὑμῖ8 υ]ῖο] ἀλμογοπθϊαίος ΟμτὶςαπΙίγ {ποια 411 οἴμετ τα]ῖ- Γἱ5Ηποβῖνο 
{ ΐ 

 ΡΊΟΠΒ, απᾶἆ 501] πιογο τόσα 411 αρδύγδοῦ βυβύθιηβ οὗ ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ. ΤἨο5ο αα... 

ντο β5ΠιθΘ ὑπ6 επίτο αἶπι απά βαὐδίαηοο οἱ {ἐῑλο (οδροΙ {ο Ίατο 1 

Ὀθθ ἐπ Ιποα]οαθϊοτ οἱ 1ηογα] Ῥτεοερίδ, απά π]ο ἰλετοίοτο τοδῦ 105 Νοί ἃ τηου- 

ο]αίτης 5ο]εΙΥ οἱ ΟΠ ΘΗ οἩη λα ρατΙῦγ οἱ 105 εἰλῖοα] οοἆςθ, οἴεη Ἠπά 

ἴΠεπηεε]νας 5οτεΙγ Ῥεγρ]εχσεᾶ, που ἴΠεγ ὐππαθ]θ τπροητ 8οΠ16 πορ]θ 

δα ἴτγας αθζεταπορ οὗ «ουδ ος Ηεαίπεη απἰΙᾳ1ῦγ Ῥοίοτο ἴμο οοπηῖησ 

οἵ Οτίβό, Α. πιαχίπη οὗ ἃ Ὀύοίο ΡΗΙΙοΒοΡΏετ ΟΥ ἃ Ἠναρρίηίσα] βο]οο]- 

ΙΠΔΏ, ἃ. 5αγίησ οὗ Ῥ]αῦο ος Οοπ{ασῖας, βἰαγῦιες ὕπεπι ὮΥ 108. Υεβεπι- 

Ῥ]απορ {ο {πο ἰθασλῖπσ οί ἐμο (οβρε]. Βαοῖ Ρροτρ]εχ1ίγ 15 {οππάεά οἩη 

ὃ ὑπγοίο]ά οιποτ. Όπ ἴλπο οπθ Ἱαπᾶ ἴΠεγ Ἠανο ποὺ τεα]ῖδεά ἐπ ὑταῦῃ 

ἴλαῦ {π6 βαρ Γϊνίηρ Ῥονογ πας ὑεαοβίης πιαπ]ϊπά Ῥείοτο Ἠε γγαβ 

πιαᾶο ΠοβἩ: πα] οὐ ἐμ οὔποθ ἴμεγ πᾶν {α1]εἆ {ο 866 ναί 18 

Ἰηνο]νοά ἵπ ὑπ15 Ιποαγηαῦοη απά 105 αθαπε]. Τὸ ὑμοβθ πο Ἠαγε 

{6]6 μον τηιαοἩ 15 ἱπιρ]ιεά 1ῃ δύ  οιη”5 ἀθβοτῖτρίῖοη οἱ ἴ]ιο Ρτο-ιποατπαίθ 

ἨΤογά α5 {πὸ 116 ἀπά ΠΡ οἳ ππθΏ ; ο ἰ]οβθ ΨΠο α1]ού ἐ]ιο {οχοθ οί 

Τοτα]]]απς αρρααΙ ἴο ἴλμο «νηΠίηθβ οὗ ἃ οι] παύυτα]]ν ΟµρΙαμ); 

ἴο 0Ποβδο πὸ Ίανο βουπᾶρα ὑπ ἀερί]μα οὗ Αασιβίηε Ῥο]ά βαγίης, 

ἐλαῦ πγ]αῦ πο που 0811 ὑπ6 Οτ]βᾷαπ τοἩρῖοη οχ βία {οπι ἐ]ιο ἆαννη 

οὗ ἐπ Ἱπππαη Ταο6, ἔποισ] 165 οΏ]γ Ῥεσαη ἴο Ῥο παπιεά Οη]δίαπ ννηθ 

ΟΗτῖδί οαπ1θ ἴῃ λα ΒοβἩ ; ο ἴΠοβο ὙΠΟ ομη τεβροπά {ο λαο βεπ{]- 

πιθηῦ οἱ 19 οἷά Ἐπσ]Ι5Ώ Ῥοθῃ, 

«ΜαηΥ τηαη ἴον ΟπΙ5ίΘ6Ρ 199 

Ίγα5 πιατϊγεᾶ ἴῃ Ἠοπιαγπο, 

ἘΠῚ ΔΩ Οπἰβίοπάοπα 388 ΚΠΟΠΘ {Πετο 

Οἱ ΑΠΥ οἵο8 Ἠοπουτεά 

ἰδ οαηποῦ Ῥο ἃ 5υγρεί5ο ἔο Απά 5ο] Παδ]ος5 οἵ ἀῑνίπο ἐγαί]μ ἴῃ Πιο 

1 Γεἰταο, 1. 13. 

αἱ οοἆθ 



ϱΏ ΡΑ0ΟΙ, ΔΝΡ ΡΕΝΗΟΑ. ου ιο οο 

πο Ινοά Ῥοΐίογο ὑμ6 οοιηῖησ οἱ ον Τιογὰ οὐ πειθ ρ]ασεᾶ Ῥεγοπά 

{π6 τοαο]ι οὗ πο (οβΡεΙ. Τῇ αἰσπιβοαποῬ οὗ ΟΗΙ509 πιοτα] Ργεοερί5 

ἄοοϑ ποὺ Ἴο5ο θαὺ φαίη ὮΥ ἴῃΠο αἀπιϊββίοη : {0Υ Ὑθ Ίθαη το νἱθν Ἠίπι 

ΠΟ Ίοησογ 85 οπθ ΥΠοΙΙγ αρατύ {οπι ΟἿΥ ταος, Ῥαῦ τοοοσηϊθίης ἴῃ Ἠ]ς 

ὑεασο]ίησ ο]4 ὑγαῦῃμς 1 ἢ. “ἴῃ πιαη]Ώοοά ἀατ]ς]σ ]οἵπ,” πο 5181] οη]γ Ῥο 

ἴλο ΠΙΟΥΘ Ρτοπιρύ {ο 

«ΥΙε]ᾶ 411 Ῥ]ορδίης {ο ἴ]θ ηαΠ]θ 

Οἱ Ηίπι ὑμαὺ πιαᾶο {παπα ουττοπύ οοἵπ.) 

Ῥπέα ρῖῃπ-  Ῥαὸ ἴμο πιετο οἰῃῖσα] ὑεασλίης, Ἱούπθεγοτ Ἱπιρογίαπί, 15 [πο Ἰεαςῦ 

ο Ἱπιροτίαηῦ, Ῥεοααςθ ἴμο Ἰ]σαςδῦ ἀἰδποίνε ρατό οὗ ΟἨμτικΙαπΙίγ. 1 

8 ΤΘΙΡΟΠ, {ῃρ6γ8 Ὀο αΠΥ πιθαπίτπσ ἴῃ ὑπ6 βαυίηρ ὑπαῦ ΟΗΕ αρρεαταᾶ {ο ΄Ῥεῖπς 

118 απά ἀπιπιογία]ῦγ 0ο Πσηί, 1 ἴμο φὐεά{αβῦ οοπνΙοβῖοης οἱ δὺ Ῥεΐος 

απᾶά 96 Ῥααἱ απά δὺ ο οἶη σου ποῦ ἃ ἀε]αδίοη, απᾶ ὑμὶν Ἠνες ποῦ 

Ὀμὰ1Πὺ ὍΡΟΙ ἃ 116, ἴπεπ οργΙοιβ]σ α ἆεερες Ῥτϊποϊρ]θ 16 Ιπγο]γεά. ΤἨο 

πηογα] εασμῖπσ απᾶ πο του] οχαπηρ]θ οὗ οας Τοτά π]] 6νες Ἠανο 

ἴμο Πσ]ιεςῦ να]αο ἴῃ ἐΠεῖγ ού η Ῥτογίηος; Ῥαῦ ἴ]ο οοΓθ οὗ ὑπ (.οβρε] 

ἄοεδ ποῦ 116 Ἰειθ. Τὺβ ἀἰσαποῦνα εἸατασῦετ 15, ὑλαῦ ἴῃ τεγεα]ῖηπσ 8, 

Έσυβοη 16 Υθγεα]5 αἶδο ἃ Ῥτϊποίριο οὗ 11ῇ6-- ἴμο απῖοη. να (οά ἴῃ 

ΟΗνςδί, αρρτεπεπάθᾶ ὮΥ αι ἴῃ {π6 Ῥτοβεηῦ απά αβειγεά ἴο αδ Ἰετο- 

αῦογ ὮΥ ἴ]λο Ἑοαξατγεοίῖοη. ΤΗΙ5 Βύοϊοῖδπι οοα]ά ποῦ οἷν ; απᾶ Όπετε- 

{ογο 105 ἆοσπιας απᾶ Ῥγοοερίβ Ὑετο Ῥαττεη. 8 πορ]αδύ Ὀγαπο]θς 

Ῥοτο ποϊμθτ Ποππετβ ΠΟΥ ἔγαϊῦ, Ῥθοατιβο Πθτο ππα5 πο ραγεηῦ ΒΕΠ 

{γοη} συ Β10 ἢ ύπαγ οοτι]ά ἆτανγ {1ε5Ίι 580. 
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Τ]ιο Ιείίεγς οἳ «αι απῶ Φοπεζα. 

ᾧ Αη βριγ]οι5 οοιγοβροπάθηιςϱ ῬείπθεἨ {πο Αροβί]ο απᾶ {1ο Ρ]]οβορ]θῦ ΤῊ 6 οο110- 
{ο π]]ο] γείογοπςθ 18 πιαᾶο ἴῃ {1ο Ῥγευθάϊησ 6β83Υ, οοηβῖδί5 οὐ {οπγίθοη βΡροπᾶεποθ 

Ἰθίέους, (μ6 τοῦ, ατᾶ, σι, 70}, οὐ, ταῦ, τύ, πᾶ 130} ντ]ίοη ἵπ {π6 παπιο ἀθδοτ]ρεά. 
οὗ Βεποσα, απᾶ {πο 2πᾷ, 40], 601, δί1, τού], απᾶ 14 οὗ δῦ Ῥαπ]. Ἱπ ιο 
αἀάτεβα οἱ ἴ]ιο 6ὐ]ι {μ6 παπ]θ οἵ [πο] 15 αάᾶεά {ο ὑἐπαὺ οἵ Ῥθηοσα, απά ἴῃ 
ἴμθ Β8ΠΠο γναΥ ἴῃ {πο αἀάταξβἃ οἵ ο Τί ΤπεορΗί]ας 15 παπιοᾶ αἶοπς ση ἢ 
ού Ρατ]. 

1 μάν ποὺ ὑπουρσῃὺ 16 ντογζι π]ῖ]ο {ο ταρτῖπύ {π686 Ιοἱὔ6Υβ, 48 {αγ πιαΥ Ἐιάιοπ8 

Ῥο τοαᾶ οοπγοπΙθη{Ιγ ἴῃ {ιο τουρπῦ οἀϊδίοπ οἵ Βεποσα”5 ΤΟΥ ΚΒ ὮΥ Εἰ, Ἠααςο οὗ [89 
(ΠΠ. Ῥ. 476 κα.) ἱποϊπα θα ἵπ Τοιβηογ΄Β 86Υἱ68, απιά 416 {ο Ὀ6 {ουπά ΚΘ 56 ἴῃ 12ύ6οτβ. 
βογετα] οἰάεν οἀϊθίοπς οἵ 0Πῖβ δαύμου. ἜΤΠεγ Παγο Ὄδεν Ῥηϊπίοἁ Ιαίε]γ 4150 
ἴῃ Ε]διτγ”5 δὲ Ραιιζ οἱ ιδέπιδφιο (11. Ῥ. 399 54.) απᾶ ἴῃ ΑπθογηΒ οόπἐφιο θὲ 
ϑὲ Φαιζ (ρ. 409 5α.), απᾶ »]] πιογο τασεη/{]γ ἴῃ αη αγίῖο]ο Ὦγ Ἐταις, επ] 6 
2ε/ Βγιοζισοομδοῖ Γαιιὲ ποῖζέ εποσα, ἵπ πο Τ'ιοοϊορίδε]ιο Αιμαγέαϊδο 7 
ΧΙΙΣΧ. Ρ. 6οΙ (1967). 

Ίμο στοαῦ Ῥορυ]ατΙῦγ οὗ ὑΠ18 οογγοβροπάσησθ ἴῃ {πο ασαβ Ῥοείοτο ἴπο ΤῊΘ μβ85 
Πυθίοτπηα Βίοι 18 ΒΙιού ὮΥ ἴ]ιο Ίαγσο πα." οὗ οχἰαπὺ ΜΕΒ, ΕΙΘΙΤΥ, αηᾶ οο]]8. 
ΤΆΔ ΚΙ Πρ 1186 ΟΙ ἴ]ιο ΟΟΙΗΠΙΟΠ οπ{α]οσαθΒ, Ίαν επαπιογαξοά αὈοιέ αἰπίγ; απά (1918. 
Ῥτοβαῦ!γ ἃ οατεί{α] 8εαγοἩ που] ἸαγραΙΥγ Ιπογεαβδθ {6 πηρε, ΤῊΘ πια]οΓ- 
1ῦγ, αξ 18. αβια] ἴῃ 5.0 «93868, Ῥο]οπς {ο πο ὠτίεοπίἩ, {οατίθεηί], απά 
Π{ιοσοηί]ι οοπύατίες, θα νο αὖ Ιοαςύ αγ α5 ΘΑ α5 ἴ]ιο πΙπ{ᾗ. ἩἨααβο πβεά 
ΒΟΠ1Θ {851 ΘΟ] ΟΠ, {οτι ΠΟ ἸούγεγεΥ Ἡθ οοπαρ]αῖηπΒ {μαί Πθ]ο Ίνας {ο 
Ῥο σοῦ (ρ. χχΙ); απἀ Ε]θιιγ 4180 οο]αίθά {Ἠτεο ν55 {ΟΠ Ῥατίβ απᾶ οηθ 
{γοπι Τοι]οἈβθ. 1Ἠααβο ἀἰτοοίαά αἰθεπίῖοπ {ο πο πο πιοβῦ αποϊθηῦ, ΑΠΙΡΤΟ- 
βἵαπας Ο,. 9ο απᾶ Ατπεπίοταίεηεί5 Ο. σι. 5, Ὀούῦ]μ Ῥε]οπρίης {ο πο πΙπ{] 
ΘΗ (Ισ μαα ποῖ γεῦ Ῥοεη εκαπι]ποᾷ), Ὀαῦ Ἰαά πο ορροτθπΙῦγ οὗ 
οο]]απσ ιαπ Ἰήπαςο]{, (ΟοΠαίοη8 {γοπι ὑπ 686 ({οροί]αχγ πθ]ι αποί]οτ Ἰαΐετ 
Βίγαββῦιτσ ΜΒ, Αγσοπίογαίοηβῖς Ο. τι. 7) πετχο α[ίογγατάβ αδεά Ὦγ Ίέτααβ 
ἴον Πῖβ {οχί, πΙο]ι 15 ὑπ οοπβίχασζεᾶ οὗ Ῥαύίαου πιαθετία]5 {]λαη αἩγ ο{μογ. 
Βαυὺ αἴτου 811, 16 τοιηαΙΠβ ἴῃ απ απβδαθΙβ{ας{οΥγ βίαΐθ, πγΠΙοἩ 1ο γγογίμ]θββηθΒΒ 
οὗ {π6 ]ούέοις {Π6πιβο]γοβ πιαγ Ἱθ]] οχοιδο. 

Τίς οογγοβροπάθποθ Ίγαβ ργοβαβΙγ {ογσαᾶ ἴῃ ὑπ Γουγί] ορπίατγ, οἰ ΠΟΥ Ῥτοῦαρ]θ 
ἴο τοοοπιπιθπά ὥθηοσα {ο ΟἨγἱθξίαη τοπάθιΒ ος {ο τουοπιπιοπᾶ ΟἨγὶκΒαπίέγ {ο πιοῦῖνο οὗ 
αὐιπάσηίς οἵ Ῥθπθοα, Ίπ {αγοις οὗ 08 Υἱθὺγ ΠΠΔΥ Ῥο ατσοά ἴμο {αοῦ ναί ο. βοτγ. 
ἴῃ β6νοτα] ΜΑ {μπορο ΑΡΊΤΙΟΙΒ Ἰαμίογβ Ῥγοεοθάο {ο ρεπιῖπο ποχκς οἵ 
Ῥοηποσα], Νογ 0685 ΔΗΥ͂ οὔπαγ τηούϊν β6επι οοηβϊκίοπ νι ιο Ιο[{ογΒ {]ποπι- 
ΒΘΙΥΘ6Β ; [Ὁ ϐΠεγ Ἰαγο πο ἀοοίτίπα] Ῥουτίης αὖ 81], απά πο Πβέοτίσα] Ιπίεγοδύ οὗ 

1 Αα {ογ ἹπδίαποῬ Ατσροπί, Ο, τσ. 5 Ἀθηθο8, Ῥοΐηρ {6πηςε]νος Ῥτουθᾶοᾶ Ὦγ 
ἀρεοτιραᾶ Ὦγ Ἐταιβ. 80 η Ῥπτη. 251 {ῃ6 πούϊοθ οὗ ᾖθχοπιο απ Γο]]ογγοᾶ Ὦγ 
(Βτιήρ]α Μαβουπη), π]ΏΙοἩ 1 Ἠανο οκ- {86 βτεῖ οὗ {ο ερἰβί]ε5 {ο Τμαοϊ]αβ. Τὸ 
απηϊηθᾶ, [ΠΟΥ 816 Ιπο]αᾶςθᾶ 1π α οοἱ]ου- 18 ποῦ ΠΠΟΟΠΙΠΙΟΠ {ο πα {]θπι ΙΠΠΙ16- 
ὑΐοπ οὗ ρεππῖηθ απᾶ βρατ]οτβ νγοτ]κς οὗ ἀῑαίεῖσ Ῥοίοχο {1ο σεηιιπο ορἰ5{]ες, 
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η ΡΑὈΙ ΑΝΡ ΡΗΕΝΕΟΔ. 

ευβϊοῖοηέ ΙπΙρογίαποθ {ο αεοοιπῦ {0Υ ἴμο {οΥΦ6ΥΥ. ΤΉΘΥ 816 πιαᾷο ἊΡ ο]ιΙθβΥ 

οὗ δὴ Ιπίθγομαπσο οὗ οοπηρΙπΙθηίβ Ῥεύπεεη ἴλο Δγροβῦϊο απά {πὸ ΡΗΙΊοβο- 
Ῥϊιθυ; απά ἴἶιο οπΙγ Πεζοτίοα] {Πγοαά ΒΟ ο.π 6 Βαϊ {ο ταπ {λτουρ] 
ἴλλοπι ἵς ὑπ6 οπάσατοιτ οὗ Φεπθθα {ο σαἵπ {πο θα οἵ Ντο {ο μμ τυ] ΠΡ 8 

οἱ δύ Ῥαπ. 
16 18 οΟΠΙΠΙΟΠΙΥ βαἱά ὑπαὺ δὺ 1στοπιθ, Πο Πτεῦ πιοπ{ῖοπ5 ἴΠεςο Ιεἱ{ςτς, 

Ἱαᾶ πο επερίοίοι ὑπαῦ ΠΟΥ Ὑοτο βραοις. Της βαζοπιοπῦ Ἠοπθγναν 18 
οχασσογαί{οᾶ, {ου Ὡς ἆοσβ ποῦ οοπιπηῖῦ ἨΙπιβο]ῇ {ο αΠΥ ορἰπίοη αὖ 811 αροαῦ 
ἰ]ιοίν σοπιΙποηΏΘΣΒ. Ηθ πιθτα]Υ 8475, ὑπαῦ Π6 ΄ βποι]ά ποῦ Ἰαγο ϱΊγεῃ ἃ Ῥίαος 
ίο Ὀθηθοα ἴῃ ἃ οδύδίορτιθ οἱ βαϊπίςδ, πΠ]ε5β επα]εησεᾶ {ο ἆο 5ο ὮΥ ἴποβο 
]οΐέετς οἵ Ῥαια] {ο Ῥαποσα απᾶ {ο Ῥεποσα {ο Γαι] τυ βίο ἢ αγο τεαςᾷ ὮΥ ΥοτΥ 
ΙΠΑΠΥ ῬΕεΓβοπβ) (ο Κλὶγ. Ι. 12 “ ΗΙδῚ πιο 166 ερὶβίοἰ Ῥγογοσατθπύ αἩσθ 
Ἱεσαπύαγ ἃ Ρ]αΥ 15). Ποπ ὖ 18. τεπιοπιροτοά ΠΟῪ 5110 }}}ὺ απ 6χοπδο 
β6ΥΥΟ8 {ο Ὀτίηπο ΟΥΠΘΥ ὨΔΙ65 ἰηῦο 18. Ἠδί, βαοἩ α5 Ρ]ή1ο, Φοβθρίναβ, δα 
{αδύας Τη ροτ]οηβῖς, Υγο οαπποῦ 14Υ ΑΠΥ βίγ6β ΟΠ {πο Υασαο Ἰαπσπαφο πο] 
ο αϑ685 ἴῃ {18 ο4βο. Τ]ιο πιοτθ Ργοραβ]ο Ιπίογοπςρ 15 ὑπαῦ ο ἀῑά πού ἀθ]]- 
Ῥογαίθ]γ αοοορί ἴ]οπι 45 ϱαπαϊπθ. Ιπάφοά, 1 Ἡο Ἰαά 5ο αοοερθοᾶ ΌΠοπι, 
Ε18 Ῥτοίοιπά εἶαπορ ἀροὰαῦ ἔἶπετη οἱβοπ]εγο σου Ὦο π]ο]Ιγ Ἱποκρ]ίσαβ]ο. 
ου Αισαδίίπο, 8 σ6ΠΟΥΑΙΙΥ Ἠαρρεπβ ἴῃ απθδθῖοης οἵ Ηἰδίοτῖοαὶ ογΙΙοἴδηα, 
τορθαῦΒ {ο Ἰαησιασο οὗ ὦ6γοπθ απᾶ Ῥογπαρξ Ἠαά ποὺ 5οεη πο Ιούῦουβ 
(Ερῖϑέ. ολ. 14 «Βοποσα ου]ά5 απσάαπι δα Ῥαπαἱαπι αροβίοϊαπι Ἰοσαπύιατ 
ορ βῦο!ϑβ 1). Τ]Ἡτοασλοτέ ὑπ πιά ά]ο ασοβ ἴΠ6γ ατο πιοπθοπθᾶ οὐ αποῦθᾷ, 
τηοβῦ {γοᾳποπ{]γ α5 σοπιἶπο, Όιέ οοσαβΙοπα]]γ δι απ οχρτοβαίοη οὗ ἀουθύ, 
απ] ὑπ6 τουῖνα] οὗ Ιοαγπίης, ση {π6 Πσ]ῦ οἵ οτἰοῖδηι ταρίά1γ ἀἱερε]οά 
ὑπ6 11ο”, 

ΑΒ {1εγ α1θ ΠΟΥ͂ ὉΠΙΥΘΙΒΆΠΥ α1]οποαᾶ {ο Ῥο βρανίοις, 16 111} ο 1ππθςθξ- 
ΒΑΥΥ {ο βἰαΐο αὖ Ἰοπσῦ] ὑπ στοιπἆς οἵ ὑμὶν οοπἀσπιπαδίοη. 16 15 εαβ]οῖεπί 
ἴο 580 μαί 1ο 1εἰζετς αγο Ίπαπθ απά που {ωγοισ]οιῦ; ὑλαῦ {μ6 αἰγ]α 
οὗ αἶδ]αι οογγοβροπάοπύ {5 η]κο 5 σεπι]πο Ὑ 1 ΡΒ ; ἴ]αί ἴ]ιο το]αβίοη8 
Ῥούποση Πο πο, 48 ὕμοτο τοργεβεπ{εᾶ, αἲθ Ἰήσ]]γ Ἱπιρτοβαδρ]θ; απᾶ Ια5{1γ, 
ὑιαῦ {πο οιγοπο]οσίσα] ποῦἰοςΒ (ΠΙΟ ἩοΊΕΥεΓ ατθ ἀὈβδεηπύ ἴῃ ΒΟΠ1Ο Ἱπιροτίαπό 
ΜΑ) 419 ἨΤΟΠς ἴῃ οἱπιοβῦ ΘΥΘΙῪ Ἰηδίαηπςθ, ΤΏ, Ἱπάερεπάεπ{Ιγ οὗ {ο . 
ἹπΏτο]κοπ αί]οπος οἵ ἔμτοο οεπίατίθς απᾶ ἃ Πα] αροιιῦ (115 οογτορροπάεπος, 
Ἰπύργηα] ογ]άεποῬ αἶοπο 18 βιήΠο]εηῦ {ο οοπάςίαΠ {παπα Πορε]θβε]γ. 

Ὑεύ {πὸ νυῖῦου 185 ποὺ αη Ισποταπῦ 8. Ἠ6θ Ἠαδ τεαά Ῥρατυ οὗ Βεποσα 
απᾶ 15 απατθ οἳ {με ΡΙή]οβορ]οετ” γο]αίίοπς νυ ἢ Πποῖήα5; Ἡς 15 δοαπαϊηὐθα 
αὶ πο βίο οἵ Οαείου απά Ῥοΐας αρρθεατίηπς {ο οπο Ὑαὐπίαις (οὗ 
γαὔεπαβ); Ἡο οαπ {ας σ]1ΟΙγ οὗ {π6 σαγάθῃηβ οἵ Βαἰαβῦ; 1ε 15. αοαααϊπθοὰ 
νθἩ {πΠ6 οματασίου οὗ Οα]σα]α ΠΟΙ ο ΡτορετΙγ οα118 σαἴας Ο886αΥ; Ίο 18 
6ἵ6ῦη Τα 6 οἵ ἴμο «6 ]18}} ογπιραζ]]ος οἵ {ιο 6ΠἹργΘΒΒ Ῥορρορα απᾶά πια]κοβ 
μον τεσατά δῦ δὰ] αξ ἃ τεπεοσαᾶρθὸ; απᾶ Ἰαβ0Ιγ, Ὦθ Β6ΕΠΙ5 {ο Ἰαγο πᾶ 
Ῥοΐογο Μπα 5ΟΠ18 αοοοαπὺ οἱ ἴμο Νοατοπῖαπ Πτο απᾶ ρογβεοιδΙοη3 νυ] ἢ 15 πο 

1 Αποΐηοστ Ρ8β6ασθ αποἰεᾷ αΛοτε, Ρ. 8. Ἐρ. 5’ Τηᾷἱσπαζίο ἀοτηΐηξθ, ᾳποᾶ α 
5ο, ποῖθ 2, ἴῃ ὙΠΟ Αασαρίίπο τοπηαχ]ς Ἅτίία οὐ βεοΐα τείοτί χεοθββετῖθ δὺ [1ε] 
οηβεποθοα’ΑβΙ]οποθαροπθίπο ΟἨτ]βίαηΏ8,  αἱογβαπι οοηγετίύετιϐ’; οοπ1ρ. Πρ. 8, 
15 ποοηβῖβζοη{ τ ἢ α οοησΙοὔΙοη οὗ 6 ὙΠ616 Ἠοπετεγ {1ο τορᾶϊῖησ 15. ἀοιθύ- 
δου ΘΗ 655 Οὗ {μεβο Ιεὐΐοτρ. ἔα]. : 

3 66 ἘΊΘΙΥΥ 1. Ῥ. 2609 δα. Το: 8 4 Ὑαῦ {ματο τητιϑὺ Ὀ6 5οτηθ παϊβία]ο ἴῃ 
οαῦεΏα οὗ ΤΕΙΕΙΘΏΘΘΡΒ. ἴο ΠΠΙΡΘΥΒ, ΥΗΠΙΟἨ αρρθαχ {οο 57η8]]. 



51 ΡΑΌΙ ΑΝΡ ΒΗΝΕΟΑ. 331 

ΙοησοΥ οχἰαπῦ, {οΥ Π6 βρθα]5 οἵ ΄ Ομτ]βάαη5 δηα ἆοινμ) απο ραπ]]ιοᾶ 85 6ο 
Δα ΠΟΥ. ο πο οοπΠαρταὐίοη απά ΠΘΗΡΙΟΠΑ ὑπαὺ “ἃ Παπάγοἆ απᾶ ὑπ᾽ τ γ-ῦντο 
Ποιβ68 απᾶ 51Χ Ιηπβδα]θ Ίοτο Ῥαγηῦ 1η 81Χ ἆαγβ. 

Μοτοαογου 1 Ῥοα]ίογο Ὦθ αὐθοπιρί5, ὑποας] ἢ6 εαοοθεάς 1] ἴῃ ἴο αἰθεπιρῦ, 
ἴο τὰ Κ ἃ ἀἱΠεχοιορ ἵη ο βίγΙ6Β οἵ Ῥοποσα απἁ δῦ Ῥαπ], πο γίθῖης οὗ 
{πο Ἰαῦῦες Ὀείπςο πλοῦ Ῥοπάθτοιϐ,. Ὀτπ/{ογίαιπαίεΙγ Ἱιο Ὀθύγαγ Ἠϊπιδα]Ε Ὦγ 
τεργεβδεπίης Βοποςᾶ, 85 ΥΘΙΕΥΤΙΠΡ ΤΟΥ͂Θ Παπ οποῬ {ο δὲ Ρατ] Ὀαά βίγ]ο; 
απά ἴῃ οπο Ἰοῦογ ἴ]θ ΡΙΙΙοδορΙθς πιθηύίοη8 βεηάἶηπσ {πο Αγροβίιθ ἃ. Ὀοοῖς 
ἄε 6ορία Υεγύογωπαι, οΏγΙοιδΙγ ἴον 6 Ραγροβο οὗ ἱπργογίηρ Ηἰβ 1,αὐίη, 

1 πιοηθίομ {μθβο {αοἵς, Ὀθοδβιδο {ΠοΥ Όσα προηΠ ἃ θοχΥ ππαἰηὐαίπαᾶ ΕΥ̓͂ ΤΉΘΟΙΥ οὗ 
Β0Π1Θ Ποᾶστη οσ1μοβ1, ἔλαῦ λιοδο Ιείίοτβ ατα ποῦ ο βᾶῖὴθ τυ {]οβο {ο 80116 Π]0- 
ΥΥΙΟΗ «οχοῦ]θ απά Απαοιρίίπο τοῖον ; ὑπαῦ {16γ Ἰαά Ῥοίογο οτι ἃ Ροηιίηθ .. νά 
οοιτεβροπάσποῬ Ῥούπθοι δῦ Ραα] απά Ῥεπθοα, υπΙοἩ Ίιαβ βίποθ Ῥογ]ρ]ιοᾶ; απά ο. 
Ὠιαῦ μο εχίαπί ορἱς]οβ ποτό Γογροᾶ Ἰαΐος (5αΥ αροιέ χο πίνῃ οοπ6ατγ), 
ρείηρ βισσοβδύεά ὮΥ πο πούϊοοϑ ἴῃ {]ιοβο {αὔ]αιβ απᾶ Ιπγοπθεά ἴῃ 60Π5ο- 
(αθ6ηπ6ο ἴο ΒΌΡΡΙΥ Οιαίγ Ῥ]ασθϱ. ΊΤΠο οπΙγ βρεοῖοιβ αγσαπιθηί5 αἆγαποσά ἴῃ 
(αγοιχ οἳ {118 νΙεύ, 80 Ἄγ 8 1 ΚΠΟΥΥ, α1θ ἔ]ιοβο: (1) Α ΠΙΑΠ {Π|ὸ «Ζ6χοπιθ ΤῊΘ ατστ- 
εοα]ά ποῦ Ροββίβ]γ Ἠανο Ῥο]ίογοά {πο οχίαπῦ οογγοβΡροπάθιςοθ {ο Ῥο ρεηππθ, πιοηίς Το 
ἴον ἴχιο {ΟΥ66ΥΥ ἰβ ἑαηβρατοπί; (2) ΤΙ ἄο Οὐρία ΚΟΥ ϑογ νι 8 ἃ ἐμίγᾶ ἐ1{16 [815 Υτεν 
{ο ἃ Το] οὔμεγί5θ ΚΠΟΥΙΙ ἃ5 ἄο Ζογηιιία Εοπεδίω Κιύλω οὐ ο ιμαΐιιογ' ΒΙΔΈΩΕ 
Υἰγίωϊδι», υτὶυνοη ὮΥ Ματήπας Ῥγασοηβίβ ος ΤΠ Θ 818 (Τ οἶτο, Α.}. 580), 
Ραῦ αβοτῖρεά ἴῃ ΠΙΑΠΥ ΜΒ {ο Ῥοπθσα. Βιαβοῖοπῦ {6 {Πιογθίογθ παιδί Ἰαγο 
εἰαρξεά βῖποθ 15 ἆαίθ {ο αἰ]οπ Όλο [186 {1016 απά [2186 αθορίῖοη {ο ἴακο 
ὑῃ6 Ρ]αςθ οὗ {Π6 γαθ απᾶ 0ο ὍΘ σεπογα]]γ οἰγοι]αίεά απά γουυρπίβες 3 

Το θοῦ ὑμ686 αγσαπιθοη{5 ἃ ΤοιάΥγ ΑΠΒΙΟΓ ΠΙαΥ ο οἴγειπ: (1) Έ]αγο 18 ΠΟ απᾶ δη- 
ΥΘΑΒΟΠ {ο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαὺ «στοπιο ἁῑά ὮῬα]σγο πο οογτεβροπάσποθ {ο Ῥο ΞΥετεά, 
ρεπαίπο, ἃ8 1 Ἠατο αἰγοεαάγ ΒΊΟΝΗ. ΗΘ ποιά Παγά]γ Ἰαντο βροϊκεη 80 
γασιο]γ, 1{ μ6 Ἰιαὰ αεοερύοᾶ {Ίοπι ἃ8 ϱοπἹΙΠθ ΟΥ 6Υ6Π {πο]ῖπος {ο {Π|5 Ῥο]]αί, 
(2) Α πιο] Ὀδίθες αοοοιπῦ οἳπ Ὀ6 ρίνεη οὗ ἴλιο {5ο 1010 απιά αδοτΙρίῖοη 
οὗ Μαγιπ)ς ἰχθαθίρο, 1 Ίο ΒΙΡΡΟΒΟ Όμαῦ ]ογ αἴοβο οαὖ οἳ {Π6 4] βίο ἴῃ 
{πο Ἰαύίθτς, ἴλαη ΟΠ {ο οΟΠΥΕΥΒΘ Ιγρούῦμοαβίβ ὑμαὺ ΠΥ ΤΟΥ͂Θ Ῥτίος {ο απᾶ 
βασσορίθά {815 αἱ]αβίοη. ΤΠ Ματίη, Ἡ]ο5θ ΥΟΙΚΒ αΡΡραας ο Ἠαγο δὰ Ματαητς 
ἃ ΥΘΥΥ Ίαχσο οἰτοπ]αθίοι 1π Όλο τἀ] αΦ.8, πτοίθ οἩ Κἰπάτοά βαρ]οσῦ Ῥταβεηβίϐ, 
απά Β6ΘΠΙΦ ο008ΒΙΟΠΑΙΙΥ {ο Ἠαγο αὐτ]άσεᾶ απἀ αἀαρίοά Βαποσας υτίθίηςς, 
ΝΟΥ {815 ΤΟΔΒΟΠ Ἠ18 ΤΟΥ Ἱπογο ΟΟΙΠΠΙΟΠΙΥ Ῥουπά ἀρ ΜΙ} ὑμοβθ οἵ Ῥοποσα, 
απᾶ ἴῃ ΒΟΠΊ6Θ Ιηβίαησθ8 63Π106 60 Ὀ6 αβοτ]ροᾶ {ο Όλο Βἰοῖο ῥΗΙΙοδορ]ιον. Τ]ὶς 
ἵδ ο οἆδο δὖὺ 811 ονοπίΒ η {πη6 ἄο Δογἱθις, 8 Υγε]] α8 ὑπ6 ὧδ Θιαίκογ 
Υἰγέιάτθιμς, απὰ Ῥροεγ]αρβ οὔ]εν βδριτῖοιΒ ὑγθαύῦϊβοβ Ῥοαχίηπςσ πο ἨΠαΠΙο οἵ 
Ώοηποθσα Ἠιαγ ο αββῖσποὰ {ο ἐῑο ΒΑΙ1Θ αΠΟΥ, «Α. οΟΡΥ οἵ ὑμο ὧδ Θμαίμογ Λοοοπηέ οἱ 
Υἰγ{ωέϊθιις, οἴίλουν ἀθβίρποάΙγ αὐτγιάσθᾶ οἱ αεοϊάθπία]]γ πιπζ]αίθᾶ, απά οἩ (6 6ορία 
Ες αοοοατπέ γγαηδίησ {ο 1010, γγὰβ Ὀοιπά τρ 80 8 {ο Ῥγεσθάο ος [Ὁ]]ΟΥ ετύοτιωη. 

{16 οογγοβροπάσπεθ οἵ Ραιὶ απά Βοποθσα»; απά, 38 Ῥοποσα ἴῃ 9Π06 οὗ ἴποβο 

1. Ῥ. 267 84. ἜἼϊο ἀφ Γογπιιῖα Ἠοπιον- 
ἰώ Ρἱῶ 15 ρτϊη{οᾶ ἴῃ Ἠααβο)5 ο 11ο οὗ 

1 Απ αοοοιηύ οὗ {π656 νίθυβ πΙ]] ο 

1οαπᾶ ἴῃ ΕἸΘΌΥΥ 11. Ῥ. 225. 884. ΗΘ 
Ἠήτηβο]! Βο]α5 ὑμπαὺ {πο Ιοἱζοτβ τοαᾶ Ὦγ 
ἴλμθβο {Α9ἨθΙβ σου ποὺ {86 βΠΠθ στ ἢ 
ΟἿἿΪ οοχτθβροπάἆςπος, αὖ ᾳππθβ{ΙοΏΒ ὙγΠ6- 
ΠΟΥ {Ἠοβο Ιαίέετβ πετθ ϱεηπ]ηθ, 

5 ΤῊΪβ ατραπιεηί 15 αχρεᾶ Ὦγ Ε]εατγ 

Βοπθοσα (111, Ῥ. 468) ἑορεί]οεχ υπ οί]οχ 
ΕΡΙΙΥΙΟΠΒ ΝΟΥΙΚΡΒ. 

8 Τὸ 15 {οαπᾶ: ἴῃ ΒΟΠΙΟ οχίαη{, 1188 
(8. 5. Ἐ]οτ. ΡΙ. χ]ν. 0ο. ἴψ) ΠπαπαρᾶἰαΜε]γ 
Ῥοΐοτο {ιο Ιθὐΐοτς, απ 1ξ τηαγ Ῥοιμαρ Ὁ 

ἊΣ 
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Τιτουῦ 
ΥΘΑΒΟΥΒ ὃ- 
δαϊηαδί {815 
ἴμθοτΥ. 

ΞΊ ΡΑὉὈΙ ΑΝΡ ΒΕΒΝΕΟΑΔ, 

Ἰοίῦογα πιοπ{ῖοπς βοπᾶϊπο ἴ]ο ἄε Οὐρία ΥοΥύογωπι, ἃ ἸαΐεΥ ἰγαηβογίρου 88- 
βαπιθᾶ ὑπαῦ {1ο ποεϊσπρουτίπς ἰγααίῖδο πιαςύ ο {1ο πνοτ]ς ἴῃ ααθβῦίοη, απᾶ 
πημοαῦ τοῄεοίίπσ σαν 1ὑ ὑπ 61961. ὙγΠείπον ἴ]ο {ογσογ οἱ {86 60ΓΥ6- 
Βροπάεποο Ἱπγοπίεά απ Ἱπιασίπατγ 1016, οὗ πηοίΠευ ἃ βαπᾶατά γγοτ]ς Ρευτίησ 
λ]6 παπιο, οἶ]μαγ Ὦγ Βεπεσα Πήπιςε]ί ος Ὦγ 8ΟΠ16 ΟΠ6 666, ψγχὰ8 ἴῃ 6ΟΠΟΥΑ] 
οἴγοπ]α[ίοι επ Ἡο πτοίς, πο Πᾶν πο Ίηθαης οὗ ἀορίάϊπσ; Ῥαῦ {πὸ πιοβῖνο 
ἴῃ ο αἱαθίοη 18 οἰοατ]γ ο ἱπιργογοππεπύ οὗ Βὲ Ῥαπ]1ς Τιαῦῖη, οἵ νηίο] 
Ψεηθοᾶ ΠΠΟΥΘ ὑπ οΠοθ οοπιρ]αίπβ. Όπ ο Ομ παπᾶ {π6 ὧδ Θμαίπογ 
Υυγέιέέψι ἵΒ, 45 186 ηαΠΊΘ ΠΙρ]Ι68, ἃ ἐγοα[ῖσθ ον {πο οατά(πα] γἱτίαθε. Απ 
ΔΙΠαβίοη {ο {ία ἐγοαίῖβο {]ιογοίογο πποι]ά Ὀο πιοαπίπσ]θβϐ; ΠΟΥ Ιπᾶθοά Ίαβ 
ΑΏΥ 16β8ΟΠαΡΙ6 εχρ]απαίοπ Ῥ6επ σἵτεη, μον 16 σοῦ ὑπ6 {1116 ἄεο 6ορία Γεγ- 
δογιώπι, ον ὑπ βαρροβίθίοη ὑπαῦὺ θμῖς 1016 πας Ῥτίος ἕο ὑπ6 αἱ]αβίοη ἵπ ἐπ 6 
οογτεβροπάςποθϱ απᾶά παβ ποὺ [1561 βυρροβύθα {]ιογοῦγ, ΤῸ 16 158 ᾿ΠΟΙΙΥ 

8116Π {ο πο Βα] θοῦ οἳ ὑπ6 ὑγθαύϊβο. 
Βαῦ οἴμογ βίγοῃρ' απά (88 16 ΒΘΘ 8 {ο πιο) οοηγἰποίηπσ αγσιΙΠΙΘΗΙΒ ΠΙΑΥ ὈΘ 

Ὀτουρ]λῦ ασαἱηςδύ {1158 ὉΠΘΟΥΥ : (1) Ἐσίαπό μ88 οἵ ἴμο οογγοβροπάσηςθ ἀαΐθ 
ΓΓΟΙΑ πο πἰμ ἢ} οθη ΣΥ, ἃ Πα ἴῃ {Π686 ἔ]ιο ἑοχῦ 18. αἰγοαᾶγ ἵη ἃ οογταρῦ βἰαΐο. 
(2) ΤῊΘ. ΠβίοτίσαΙ Κποπ]θρᾶσο πο {π6 Ιοῦέοις ΒΙΟΥ οοι]ά ἸατᾶΙγ Ίαγο 

ο6οἩχ 1η βοΠ1Θ οἴποτς ΠπηπιθᾶΙα{ε]γ δου 
{μεπι. [β1π66 {19 ἤτδῦ οά1ῇοη αρροατεᾶ, 
1η ΜΟῚ {115 οοπ]δσίατο πας Ἰασατᾶεᾶ, 
1 Ἠατο Γοαπᾶ {110 ἐτθαίϊρο ΙπιπηθάΙα{αΙγ 
δον [89 Ιεύζετς, Ῥοᾶ]. Γαι, κο. 383, 

Μο]. 77 ἃ, πἩετο 15 15 αποηγππος.] 
1 ῶμο ποτ] πι οοπαρ]είθ, οοηβῖβί8 

οὗ (1) Α ἀοάϊσοαίοη ἴῃ Ματ η8ΠΙΘ 
{ο ΜΙτο Κίηρ οὗ (α]ϊοῖα, ἴῃ νημῖοὮ Το 
ΙΩΘΏΡΙΟΏΡ {19 {1016 οἱ ἐπ Ῥοο]ἷς ΓΡογπιιῖα 
γί Ποπεδίώ; (2) Α εποτί ραταβταρΏ 
εηαπαθτα{]ησ {19 ἔοατ οατᾶ πα] γΙτίαθς ; 

(3) Α ἀἰἱξοιςδίοη οὐ Π656 βοτογα] νΙτίιιθς 
δα {Πο πηθας"χθ {οΏο οὐβοτγεᾷ ἴῃ θαοἩ. 
Τη 1πθ 8, 50 αγ α5 1 Ἠατο Ἰοαγηπό 
ΤΤΟΠ1 ρ6Υ6οπα1 ΙπςρεοίίοΠ απᾶ ἴσοι ηο- 
{1005 ἵπ οἴμου Ἱγίίους, 15 15 Γοππᾶ 1π 

ἴῆγθθ ἀῑβοτοπῦ {οτπαδ; (1) Οοπιρ]οίθ 
(6. σ. Οαπιρτϊὰσο Ὁπιν. Τ0χ, Τᾶ. στ. 
21; Ῥοά]. Τιαιᾶ. ΙΗίδο. 444, ἴο]. τᾳ6), 
1η ὙΠΟ 9850 {πατο 15 πο Ῥοββ]δί]]- 
ΤΥ οὗ τηϊβίδκίπρ 105 απἰλοταΠήρ; (2) 
ποτέ πο ἀεάϊσαίουγ ρτείαρο, 5ο ἐμὲ 
16 Ῥοσίπβ Θλαΐμογ υἰγέμέιιπι «ρεείες οἷα. 
Τη {η ἔοτπα 15 15. σοποτα]]γ επ{ἰ]οᾶ 
ἄε Θιιαίιογ Σἐγέιείῦιι απᾶ αξοτ]ραᾶ {ο 

Ῥθηθσα. ο 1 15 ἴ0Υ Ἰηβίαηος 1π {Π 766 
ΒΥ 5 ἩΜαδευπι ΝΒΑ, Ῥμγηπ. 251 
1ο]. 23 ἃ (πιπίΏἃ οθηῦ.; ἐμ6 ἰγθα[ςθ 
Ρεῖηπρ πι ]αιοᾶ αὖ ο οπᾶ απᾶ οοἩΠ- 
ο]πάϊησ “Τη Ώας ΘΥΡῸ τηαοπ]ας ργαάε- 
Πα Ππιπιρηραταία ρετᾶποείῦ), Βιγῃ. 36ο, 
{ο]. 35 ἃ (χιγ{Ἡ οεηῦ. ϐ), απᾶ Πατ. 233 
(Σπ{η ΟΥ̓ χιτ{Ἡ οεηῦ.2; Ὑ]θγθ Πον- 

6Υ6Υ ἴ]ο σοπετα] {1016 15 παπ{πσ απᾶ 
ἴμθ ἰχθαίῖδο Ία5 ὑπ βρεοῖα] Ἠεαάϊπς 
δοπεσα ἄε Ῥγιάεπίία). Τη9 ὑταηβοτίρος 
οὗ Αγιπιᾶ. σ40ο (χυ τ οεηῦ.) 8180 ϱῖτες 
16 ἴῃ. {815 {οτπι, Ὀταῖ 15 απατο οἳ ἴ]θ {γαθ 
ΑΠἴἨΟΥ, ΤοΥ ἐπ Ἠθαᾶίησ 15 Πποῖριί ἐγαο- 
ἰαίις ΠΜἱὐγί Πιοποδίε υἱίε εα έως α Ιἠαγίϊπο 
δρίβοορο ιν α πιιζῖς πιέιαίιγ (6 
αιιαξιιον υἱγ ει εϊθιι8 οἱ αἰἰτίδιυτἔιιγ ΦΕΊιεσΕ; 

Ὀαύ Ὧθ οπάς 15 Παρίοϊέ ἰγαοσίαϊζιβ ἄθ 
φιιαίιογ υἱγειμίθι5 Αππεὶ Φεπεςο Οογάιι- 

δοη8ῖ5, ἃ5 Ίο ἀοαρίεβς {οαππά 165 ἵπ πο 
6ΟΡΥ ἜΘΗ Ὦθ ἰἐτατιβοτ]ρεά. Τὴ Ῥοά]. 
Τιαιᾶ. Τιαΐ. 86, 1οἱ. 58 α, πἩθτο 1δ 
οοσπτς ἴῃ {15 ἔοτπι, 1015 α5οτῖρεᾶ {ο 108 
τιση{ααίῃποτ: 116 ἀραΐη 1η Βοά1. Για. 
ἠΗΐεο. 28ο, 1ο]. 117 8, 10 15 ΔΠΟΠΥΠΙΟΙΒ. 
1668 πββ]Πατο οχαπη]ηεᾶ. (3) 15 ΟΟΟΌΥΒ 
νηζποτί οἴζῃοατ {πο ἀθᾶΙοαίοτγ Ρρτοίαοθ ΟΥ 
[Π6 σεποτα] ρατασταρΏ ΟἹ 086 ἔοτι τΙτ- 
ἴπο5, 8 ΒΟΙΊΘ οχίταηθοας πιαίίετ 18 

εἀάεἆ αὖ [Π6 επᾶ. ΟπΙγ ἵπ 15 ἔοπα, 50 
{αχ 85 1 68η ἀἱβοοτοεχ, ἆοθβ 16 Ὄθαν ἐπ 
Ρίταπςϱο {1016 Φε Υοτῦογωπι (ορία. Βο ϊπ 
οπθ οἳ {πθ 416 Μ55 αἱ Ττϊηϊίγ 0οασο 
Οαπιρτίᾶσε (ο. 3. 21) 16 Ῥερίης «Φεπεοε ἆε 
φιιαίιιογ υἱτίιωτθιι ρτίπιο(ϱ) ἀερτιᾶεπίία. 
Ωπαἴεααῖς Ῥταάεη[Ιατα... απᾶ επάς "... 
Ἰαούπτα αἆπθ ρες περΗσεπ{ίαπι 415. Έα- 
φιϊοῖ! Ιἱθεγ 9επιεσς ἀ6 ΦΕεΤΌογΙΠΙ οορία) 
δια [Π6 μ5 ἀθβοτιρεᾶ Ὦγ Ἠααρο (Πτ. Ρ. 
κχ]]) Ῥε]οπρϐ {ο {19 βαΠΠΘ{7Ρθ, ΤἨθβο 
{αοῦβ αεοοτᾶ τ] {π6 αοοοαπῖ οὗ {πο {1{10 
ψΏΙοὮ 1 Ἠατο 5αρσοβίθᾶ ἵπ ἴπο {εσί. 



51 ΡΑὈΙ ΑΝΡ ΒΕΝΕΟΘΑ, 

Ῥθοη Ῥοββ6ββεᾶ, οὗ ἐαπγηθοᾶ {ο 50} αεοοιηί, Ργ ἃ υηπίον ἰΙαΐος ἴ]ατπ {Π6 
{ουτί] οὐ ΠΕ οοπύατΥ. (3) ἆαετοπιθ ᾳποίοβ ΟὈ] ΑἸ ΘΙΥ α Ῥαβδασο Γοπι {ιο 
Ιοὐΐοιβ, δια ὑΠ15 ραββαςο 15 {οιπά ἴῃ ὑπο οχίαπῦ οογτθβροπάσποθ. ΤῸ {115 16 
8. τορ]θᾶ, ὑπαῦ {π6 {οχσοτ, ἰακίποσ ὑπ6 πούϊοθ οἵ ᾖογοπιο ἃ8. Π15 βύαγυϊηρ- 
Ῥοϊπῦ, νοι] πεςρββαΓῖ]γ Ιηβογύ {πο απούαξίοη 0ο ρ]νο οο]οατ {ο ΠΒ {οΥς6ΥΥ. 
Ῥαΐ0 1 Οπ]ς 16 πιαΥ Ὀ6 αβδαπιεά ἴῃ {Π18 οαβο ὑπμαῦὺ ιο ρβειάο-ῶθποσα ποι]ά 
Ἠατο Ῥγοβογγεᾶ {ιο πγογάβ οἱ ἆαγοπιθ αοοιγαίεΙγ ΟΥ̓ ἨΠΘΑΤΙΥ 50; ἨΊΘΙΘΑΒ, 
(ποασ]ι {ιο 56 η86 18 {1θ βα1ηθ, {ο ἀἱῇετεηοῬ 1π ΓΟΓΠΙ 15 οοηβΙἀεταβ]α], Τῦ 
Ώ]αΥ Ῥο6 δαἀρα 8180 ἐλαῦ {10 βεπίπιοπί 18 ἵπ οπῦίτο ἹΚοορίπςρ 1 ο Ῥοι- 
γαᾶϊπο {οηο οὗ ο Ιαῦζους, απά Ἰαβ πο αΡΡΘαΤάΠοΟΘ οἵ Ῥοΐπς Ιπίγοᾶισοά {0Υ 
ἃ αἰδυϊηοῦ Ῥάγροβο, (4) 1ὖ 15. ν]ιοΙΙγ Ἱποοποθίγαβρ]θ ὑπαῦ α ϱοηιαῖπο ΟΟΓΤΟ- 
βροπάθπεθ οἵ ο Αγροβίϊο οοα]ά Ἰαγο οβοαρεά πούϊοθ [Ὁ {Ἴγαυ οδηζιγίθβ 
απ ἃ Ἰα]{; απᾶ ποὺ 1655 Ιποοποθίταβ]θ ὑμαῦ, Παγῖησ οποο Ῥ6οη Ῥτοισ]έ {ο 

Ἡσ]ιό αὖ {ο οπᾶ οἵ ἴμο {οατί]λ απἁ Ῥοαρϊηπίης οἳ ιο ΒΕΠ οθηίτγ, 16 βἱλου]ά 
Ωραἴη Ἠαγο {α]ἱοπ Ιπίο οὈ]νίοη πᾶ Ῥδεπ βαβογοά 0ο ἀἴβαρρααγ. ΤῊ ΐβ ὑπ ΘΟΥΎ 
ἴλογοίοτθ Δ. Ὦο6 οοπΠ ἀςπί]γ το]εοίαᾶ, 

1 Τηρ 1Θ6ί6ΥΘΠΟΘ ἴθ δύ «ἆετοπιο 15 ἐΐδηοβ.᾽ ΤΗθ ποτᾷς βἰδηᾷ ἵπ ἐπ Ιαίΐζοτβ 
«(Βεποσα) ορίατο 5ο ἀῑοΙδ 6] 115 6586 Ἰοοί (πο, 11), ΓΌ {1 ]παπα ᾳα πιθς, (πας αραᾶ 
πραᾶ Ρ1Ο85, οπ/αβ 5ιὺ Ῥαπ]αβ αραᾶ ΟἨτίβ- δ ]οσπβ, απ ὑπι5, νε]ῖπαι ταῦ τες, 
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18 50 Ἠ Χ. 

ΑΑποντο Ῥρτϊθρίποοᾶ; 699 ϱγέεθἰ]ιοοᾶ 
«οουπαπ]αθεᾷ οκρτοββίοπβ ἴῃ δύ Ῥαπ], 

Ἱ Ὁ. 11. 22; 27; Ἡ, ο, ΠῚ: ο, 10 1; 2, τη 

Δοίθ, Ῥ. 21 

Αοίβ οἳ {πο Αγροβίϊο”; Ῥαββ8σ68 οχ- 

Ρ]οϊποθᾶ, Ῥ. δο (Στ. 12), 52 (ατι. 12), 

303. (ΧΥΪ].. 28), 35 (ΣΧΥ. 2), ἢ, 103 
(Σχυ!. 16), ϱ (σαν. 30); ϑμαϊηρσ ποὺ 
αρταρί, Ῥ. 3; Ιαϑὺ ομαρύθυβ ααἰΠοπίϊο, 

Ῥ. 15; αοοοαηί οὗ Βύ Ῥατ] οοπιρατοᾶ 

πμ 15 αρίβ{]6Β, ἢ. 2, 35 8ᾳ.; δοοοιηῦ 

οὗ ΡΗΙΠρΡϊ, Ῥ. 5ο 

αἀτοπῦ οἳ ΟἨτῖδὲ; 105 πΘΑΥΠΟΡΒ, Ἱ, 6, το, 

πι μας 5 

ΑοεΠάβ ῬαρΗτας ο α]πς, Ῥ. 217 

ΑοτίΠ8, Ῥ. 233 

Αἴτίσα, ΘΡΙΒΟΟΡΔΟΥ 10, Ῥ. 224; ΒΥΠΟᾷΒ 

οἱ, Ρ. 224;242; 58οθτάοἴαΗβτη 1η, Ὁ. 26ο 

Αστίρρα (Ἠοτοά, 1ὴ; Π18 ἱπηρχϊδοηταθηῇ 

απἆ τε]εαβθ, Ῥ. 103 584. 

Αρτίρρα, (Ἠοτοᾶ, 11): 815 ἄἱδραίο σι 

{86 Ζ6Υ5 απᾶ το]αθίοης τὶν Ἐορύας, 

Ρ. 7 
Δ]οχαπάᾶστ (πο ἄτεαί); [15 τίσι οὗ ἱ8 

ΙΩΙΡΒΙΟἨ, Ὁ. 206 ; ε[θοῦ5 οἵ Ἠἱ8 οοη- 

ᾳπθβίβ, Ρ. 274. 3ο6 
Α]οχαπάςαχ (οὗ Α]οχαπᾶτία), Ῥ. 231 

Δ]οκαπάςε (οἵ ὮΏοπας), Ρ. 221 84. 
ΑΙοσαπάτία, εατ]γ [οαπάαίίοηπ οὗ {ο 

Οπατο] οὗ, Ῥ. 2257 Εἰ8ΐο οἳ το]ρίοι 

1η, δ. ; οτάϊπαβίοη αὖ, Ῥ. 226: δΡίδο0ο- 

Ρ8Ο7 1η, Ῥ. 225 56.» 231 84.1 ῬΑ Δ Οἢ 

οὗ, 231 854. ; βαοθτάοἰα]ϊδπι αὖ, Ῥ. 254, 

2560 

Δ]οχαπᾶτίαη σπᾷαίδπα απᾶ {19 ο85Ρ6], 

Ῥ. 302 Βᾳ. 
ΑΠίπταβ, Ῥ. 6, 173 

β]ίαχ, πδο οὐ 1ο ποτᾶ, Ρ. 2561, 261, 
265 

Απηρτοβαβίθτ (Π1]αχγ); οη ἐμ Ὁῖν εἰν 
οὗ ΟἨτίςῦ, Ρ. 151; οἱ {Π6 ρτϊρε]οοᾶ, 

Ῥ. 185; οἩ {π6 Ιἀθη τ γ οἳ “ ὈΙΒΠΟΡΒ᾽ 

αηπά “Ῥτοδργίατβ,᾽ Ῥ. 99; ΟἿ 6Ρίδοο- 

Ρ86Υ, Ῥ. 203 8ᾳ., 207, 2207 ΟἹ {86 

Α]οχαπάτίαη ορὶβοορα{θ, Ῥ. 231; Ρ16- 

β6ΓΥ65 ἃ ἰτααίθοη αροαῦ δ Ῥαα], 

Ῥ. 103 
απιρηΙ(θαίτθ, πιθίαρΏοσ {Τοπι {]ο, Ἱ. 

27, 28 

ΑπιρΙα8, Ῥ. 1Ο, 174 

Αποϊοηό βγτί8θο Ώουιπηθηίς, Ὁ. 76, 211, 

221, 2609 

Άπογντα, Οοτποῖ] οἳ, Ρ. 232 54. 

Απάτοπ (908) ἴῃ Αβία ΜΙΠΟΣ, Ρ. 202 
Απάτοηίσαδ απᾶ σαπῖαδ, Ῥ. 1Ο, 11, 17 

Απθηο]οθίτϐ, Ρ. 221 56. 

ΔΏΡ618; οὗ ἃ ΒΥΠπδροστθ, Ῥ. 199: ἴῃ ἴηθ 

ἈΡΟΟΔΙΥΡΒΘ, Ρ. 190 56. 

Απϊοθύτιβ, Ρ. 220, 222 56. 

ΘΕ ΠΤ ΟΡΟΥΟΥΡ 151), Ρ. 132 

Απομσιοι, Ρ. 1 

απΙποπηἰαπῖστα τορτ]κοᾶ, Ρ. 68, 7ο, 11], 

12, 13, 15, 18 

ΑπΙοσοἩ, ὈΙΒΠΟΡ5 οὗ, Ῥ. 210 54. 

Απίοπϊα, Ρ. 103 86: 
Απίοηϊις Μο]ίρρα, Ῥ. 252 

αοτῖςῦ; οΡΙβίο]ατγ, Ῥ. 27, 130, Ἡ. 25) 

48; Ῥρατβοῖριο οὗ, 1. 7; Ῥ]αρογ[οοῦ 

βοη5ο Οὗ, ἱγ. 15; πλ ροτ[θοῦ, 1, 12 

ΑΡεΙΙοβ, Ῥ. 17, 172, 174 
ΑΡροοσβ]σρεο, απηρο]ς ἵπ πο, Ῥ. 100 56.; 

ἀαίο οὗ, Ρ. 2997 ΤΕΘΙΘΙΘΠΟΘ ὕο ῃθ6ΓΡΘΟΙΙ- 

οι ἵπ, Ῥ. 25; Ἱ. 2ο Ἰπθερτείθά, 

Ρ. 299. 
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ΑΡροβίϊθβ; ποὺ ΡΙ6ΠοΟΡΒ, Ῥ. 196: 5Πρ6Γ- 

γί βίου οὗ «Ἡατο]θς Ὦγ, Ρ. 108; Βεοοπᾶ 

Οοαποῖ] οὗ {Π6, Ρ. 202 54. 

ΑγροβίοἩο Οομπδυϊ αν οη5, Ρ. 250, 263 
ἈΑροβίοϊο ἀε]εραίΐθΒ, Ῥ. 109 

αρροα]5 ο 0888, Ρ. 4; 31 
αρρε]]α{]ο, Ρ. 7 

Αρρίαη πασ, Ποπιπηθηίς οὗ 1ο, Ρ. 

171 54. 
Ααπαῖ]ᾳ απ Ῥτϊβοῖ]α» {ΠῚ} πιογοιηθηΐ5, 

Ῥ. 178; 1Ώ Ἐοπῃθ, Ρ. το, τύ, 173 

Ἀταΐτβ, Ῥ. 304 

ΑτοΏΙρΡΤΒ, Ῥ. 31 

Ατθοῤαρτιβ» 5866 Ραιῖ (51) 

ΑτβίαΤΟἨΣΒ, Ῥ. 11, 18, 35, 37 

Ατιβίορα]ας, Ῥ. 17, 174 

Αὐἱβίου θ᾽ 5 τι88 οὗ µορφή δια ΒΥΠΟΠΥΠΙΘΡ, 

Ῥ. 128 56. 

το] ([π6 ἀεβπ]{6); οπιββίοη οἳ, 1.1, 

5, 6, 11, 9: 0ψρο ἀεποῖεά Ὦγ, Ρ. 97; 

11.565 Οὗ, 11. 6, 21, 30, 1. 9 

Αδὶα Μίποτ; Αγροβί]ες βουψθα 11, Ὁ. 2937 

ΘΡΙΒΟΟΡΘΟΥ͂ ἴῃ, Ῥ. 212 54.; βἱᾷ68 ὙΠ} 

Οσρτί8η, Ῥ. 242 

αβΡΙΤ8ίΘΒ (4Ποπια]οβ), 11, 23 
Α{Πεϊςπι,α π8Π1θ οὗ ΟΠ γ βυ δ Υ,}. 22,23 

ΑίΏεπβ; ΘΡΙΒΟΟΡΔΟΥ οὖ, Ὁ. 216 84. 

Αὐὖ1ο ἀϊα]θοῦ ετοερίῖοηα!1, 11, 14 

ΑΔαροτη (0Ο.), Φέπὂφιε εἰ δὲ Ῥαιιΐ, Ὁ, 

275, 309 
Απριρήπο (54); οη Ῥεηθσα, Ρ. 201 ΟἨ 

ΘΡΙΒΟΟΡΔΟΥ͂, Ὁ. 239; ΟἿ Ρ16-ΟΗτ]βΙαἩἨ 

ΟτςΗαπΙ{γ, Ῥ. 327 

Απσαβίας; Ἠϊβ ῬΟΙΙΟΥ αξ {ο ΡΗΙΠΡΡΙ, 

Ρ. 50, 51 
Αατοας (Μ. Απίοπίπας); Π15. «Ἠαταο- 
ἴ6τ, Ρ.205, 217 815 πιοᾶ]βϱᾷ Βἱοἱοίςτη, 

Ῥ. 317, 318 5ᾳ.; ἀεῖεοῖς οὗ Ἠ]5 {θας]- 

1Ἠᾳ, Ῥ. 218 ; Ῥοτβεοπθῖοη οἳ {π6 ΟΗτῖς- 

68ης, Ῥ. 317 54.; ΒΌΡΡΟΒΘα τε]αῦῖοηβ 

ψἩ ΣΑΙ ζεπταᾶα, Ρ. 21895 ποῖῖοῬ οὗ 

ΟΠ τ β θη, Ῥ. 28, 318; ΟἿ ΙΠΙΠΙΟΙ- 

ὑφ, Ῥ. 324 
ἅγιοι, 1. 1 

ἁγνός, Ῥ. 64, ἵν. 8 

ἀγών, ἷ. 30 

ἀδελφοί (θα ἢ 810), 111. 13 
ἀδημονεῖν, 11. 26 

αἴσθησις, αἰσθητήρια, Ἱ. 9 

ΙΝΘΕΧ. 

αἰσχύνη, παρρησία, Ἱ. 20 

ἀκαιρεῖν (-ρεῖσθαι), ἵν. 1ο 

ἀκέραιος, 11. 15 

ἀληθής, ΙΤ. 8 

ἀλλὰ μὲν οὖν, 111. 8. 

ἅλυσις (δεσμός, πέδη), Ῥ. 8 
ἄμεμπτος, 111. 6 

ἄμωμος (-μητος), Ἡ. 15 

ἀναθάλλειν (ταηβΙ ο), Ισ. 1ο 
ἀναλύειν, 1. 23 

ἀναπληροῦν, 11. 29 

ἀνάστασις (ἐξανάστασιΞ5), 111. ΤΙ 

ἄνω, 111. 15 

ἅπαξ καὶ δίς, ἵν. τό 

ἀπεκδέχεσθαι, 111. 29 

ἀπέχειν, 1. 18 

ἀποθανεῖν, 1. 21 

ἀποκαραδοκία, 1. 29 

ἀπολογία, 1. 7 

ἀπόστολος (ἀθ]6σαθ), 11, 25, Ῥ. τού 

ἀπρόσκοπος, 1. το 

ἀρετή, ἵν. 8 

ἅρπαγμα (ἁρπαγμὸν) ἡγεῖσθαι οἷο., 11. 6, 

Ῥ. 133 564. 
ἀρχισυνάγωγος, Ῥ. 207 

αὐτάρκεια, 1ν. 11 
αὐτὸ τοῦτο, 1. 6; τὸ αὐτό, Ἱ. 18 

αὐτοῦ οἷο. (αὑτοῦ εἴς.), τι56 οἳ, 11, 21 

ἀφελπίζειν, Ἡ. 23 

ἀφορᾶν (-ιδεῦν), 11. 23 

Ῥαοο]απαΠαη οοΠΕΡΙΤΑΟΥ, Ῥ. 26 

Ῥαεσολμγ]]αε, Ρ. 216 

Ῥαγηαβας, ΕΡρϊεί]ο οἱ Ὁ. 226 

Ῥαυς (Ο. Ε.), Ῥ. 74, 170, 17, 233, 278, 
206 

Ῥοπ]απαῖη, ὑΥ106 οὗ, ΠΠ. 6 

ῬΙΒΠΟΡΒ; 566 ερἰξεοραϊἰε 

Ῥοο]ς οἱ 1116, 1ν. 3 

Ῥτα[ίαβ, Ρ. 22 

Ῥτπταβ, {Π6 Ρτα{οτῖαπ Ῥυθίθοῦ, Ῥ. 3, 5, 

8, 301 

Ῥα{]ετ (ΒΡ.), Ρ. 325 

βεβαίωσις, 1. ἢ 
βλέπετε, 111. 2 

08084168; εγαηρσο]Ισαθοη οἳ, Ὁ. 31; δὺ 

Ῥατ]”5 ΟΔΡΟΪΥΙΥ αὖ, Ρ. 30, 31 

0ᾳ5ατ’5 ΠοπδεΠο]ά, Ῥ. 10, 30, 33, 1090, 
ΤΙ 8ᾳ., 1ν. 22 



ΙΝΡΕΝ. 

Οαἴας οὐ αἴπβ ([Π6 οΠΊΡΕΥΟΣ) απᾶ Αστί)- 

Ῥᾷ, Ῥ. 193 588. 

Οαἵτβ οὐ ἄαἴϊας (96 Ῥατπ]”β Ἠο5/), Ῥ. 215 
Οαἵαςβ ος δἰ (οἱ Μαοοᾶοπῖα), Ῥ. 62 
σα]]ςίς, Ῥ. 223 

Οα]νίπ)5 ἀἰβήποίίοη οὗ αγ απ {οασ]λῖης 

614615, Ῥ. 105 

Οατίπασο; 566 4/γίσα 

Οαβείτις οὗ στα, Ῥ. 299 

Οαἰλμο]ο-ΟΠπτοἩ, Ρ. 204, 207 

Οαἴο {19 σοπηΏροας; Ἠ15 οἹαταοίοχ, ϱ. 219 

56. 

ΟΠ ΔΙ ἢ5 οἳ ΡΤΙΕΟΠΘΥΒ, Ρ. 8 

ομασαπ, Ἠΐ5 ἀπί]θ5, οἵο., Ῥ. 180 54. 

οΏΙ8β1η, 1. τό 

ΟΩτεβίας, ΟΠτοβαππς, Ρ. τό 

Οµτ]ςί; ἀἁῑγιπϊ{γ δι) ρτο-εχίβίεπος οὗ, 11. 

6 8αᾳ., Ῥ. 131 Βᾳ., 137; ππΙτεβα] βΟ0Τ6- 

χοιση{γ οἱ, 11. 21; Ἠἱ6Η ρτ]θβίληοοἆ οἵ, 

Ῥ. 251; 4η ορ]εοῦ οὗ ποτςΗΙρ, 11. το; 

186 Υοτᾶ, Ῥ. 293, 303, 327; [86 ὑσὰθ 
νἰηθ, Ῥ. 326 5α., 328; ορεάϊθποθ οἵ, 

Ἡ, 8, 12; τὶβΏίθοιςηθβθ Ίπ, 11]. ϱ; 

ΥΩΘΠΑΡΘΥΡΗΙΡ 11), 11. 10. Ῥ. 297 8ᾳ.; 6011 - 

ΤΙΠΙΟἨ π η Ηἰς Βα ἴθγιησδαπιᾷ ἀεαίΗ, 

11, 1ο; 560 Ο]δίαπιζέη, ΟἹ οι, Ίνο- 

βιγγεσὐίοπ, οἷο. 

ΟτίςΠα η πηΙπΙςίτγ, ρτϊθβἰ]λοοᾶ, οἷο, ; 566 

ηυϊγυϊδίγ,, ϱΥἱεδί]ιοοᾶ, οἷο. 

ΟΕ τ βυϊδητύν, ἀἰβιησαϊρηίησ {θαίπιτο οὗ, 

Ῥ. 326 54ᾳ.; 105 ὑστιθ ομδυδούθυ, Ρ. 327 

56. 

ΟἨ1Ιβ8Ἠ8, αοοαξαοης δρδϊηβύ, Ῥ. 24, 

26: β]εησο οὗ Πδαίμαιι πτ]{ίους ροαί, 

Ὦ, 27, 28; 29 

οἹοτερίδοοΡ!, Ῥ. 232 84. 

ΌἨαγδίρρι», Ρ. 275 54.» 300, 323 
ΟἨχγβορίοπα (94): οἱ Ώί6ΗοΡΕ δια ΡΥ05- 

Ῥγίεις, Ῥ. 990; οἱ Ῥιθίοτίαπα, {δ.; 

οοπ{αβθοᾶ Ιπίογρτείαθίοη οὗ, 136 βα.; 

πηϊσαπᾶετείοοᾶ, Ρ. οὔ 

Οτο] οἳ ΟἨτίβί; 1ᾷ6α] οἳ, Ῥ. 181 5α.; 

15 ρτασίίσα] ΗταΙαβΙοης, ἰδ.; Ιπβπεπςθ 

οὗ {μ15 1468], Ῥ. 182; 8156 1988 ϱ16- 

ναϊ]ησ 1η, Ὁ. 268 

Οἱοσχο)β Ιθἱΐθιβ, ταῦθ οἳ ἐαγε]]ῖης ἴῃ, 

Ρ. 38 

οτοππισΙείοἩ, ΠΙΘίΒΡΊΟΣ οὗ, 11, 3 

οἱποπβηίρ; 5ὺ Ῥαπ]) τηθίαρ]οχ οὗ πὸ 

τω, 

353} 

ἨΘΔΥΘΗΪΥ, Ρ. 62, 307 56.» 1. 27, 1. 20; 

τσ ὐβ οὗ Ώοπαη, 11. 8, Ρ. 3ο6 

Οἶαταβ (οὗ Ῥίο]επιαίβ), Ῥ. 299 

Οἰααάἵαπ, Ἠΐ5 τε ρίοας ΙπᾷΙἤεγοπορ, ἢ. 

27 
ΟἸαππάΐαβ Αροϊηπατῖϐ, Ὁ. 213 

ΟἸεαπ{ἩςΒ, οἹαχαοίοχ οὗ, Ῥ. 310 ; Ἠγπιπ 

οὗ, Ῥ. 304, 320; ΟΠ ΙΠΙΠΙΟΥΙ8Ι6Υ, Ῥ. 

322 
ΟἸεπιεήβ (ΑἱΙοσαπάτίπας) ; οἨ {ο τη]η]β- 
ἐγ Ῥ. 412, 326, 320, 364 Β4.; Ἡ0 

βασοετάοἴα]ϊδπα 1, Ὁ. 254 

ΟἸεπιεπβ (Ε]ανίαβ); 59ο ΓΙαυζιδ 

ΟἸεπιεπβ (Ῥοπιαητβ); οἹαταοίεγ οἵ, Ρ. 

168, 17ο; Ἠϊ5 ἀαΐθ, Ὁ. τόδ; οοηπποχΙοΙ 

πλ Βὺ Ῥοΐος απᾶ 5ὲ Ῥαπ], Ῥ. τύρ; 

χεσεηῦ οτΙΙ6ΙΒΠΙ5 ΟἨ, Ὁ. 169 54.; ὃ 

ἀτοεῖς, Ῥ. 223; Ἠὶ5 οὔᾷσρ, Ῥ. 218 54., 

2415 Ο0088ἱ0Οη Οἱ Ἠ15 Ιοῦζθχ, Ῥ. 216: 

1.5 ρατροσί απᾶ οοπ{θη{Β, Ρ. 295, 216, 

240 86. ; Ῥ858β866Β ἀἱβδοιςδβοᾶ, Ρ. 292, 

205, 240 564.; ΤΕΞΕΠΙΡΙΑΠΟΘΡ {ο ΕΜΙΗ}- 

ΡΙΩΠΒ ἴῃ, Ρ. 75; ΠΟ βαορτάοία]σπα 1η, 

Ῥ. 249 84.: 186 οὗ ἴθτπι ο ετίηρς 

1η, Ὁ. 2627 ἨϊβΠορ5 απᾶ ῬτοβδΏγίθις 

14ου] 6 ἴῃ, Ῥ. 97 8ᾳ., 295, 218 

Οἰεπιοωί, Βύ Ῥ801}5 {ε]]ου-ἰαῦροπτοτ, 

Ῥ. 168 5ᾳ.; ἴ]θ ΠΒΠΙΘ ΟΟΠΊΥΠΟΗ, }. 

τύρ 
ΟΙεπιεπίίπθ Ἠοπα]]οβ, οἵο,; απίἩτορο- 

ΙΙΟΥΡΗΙΡΠ1 1Π, ἢ. 132: ποῦ βαοετᾷοία], 

Ῥ. 26ο; ΟἨ 6ΡΙΡΟΟΡΒΟΥ, Ῥ. 209, 211; 

238; Ῥοβ]θίοπ οἳ Βὐ Φα1198 ἴπ, Ῥ. 197, 

2ο8; οἩἳ δ ΟβπαβΠΙΕΙΡἩ ΥνοπιαἩ, 

11, 2 

6Ι6ΥβΣ, ἀἰδϊπραϊς]οᾶ [χοπα Ια16γ, Ῥ. 246 

Βα., 248 ; οτ]ᾳῖη οὗ {ο {θχτῃ, Ῥ. 245 

Βᾳ.; 8668 κλῆρος 

Οεύπβ, Ρ. 221 

οἶαββ; 566 σοπι]/γαἰεγπἐἱεΒ 

οο]]εοξΙοἩ οἳ 8116; 560 ἸΙαεεᾶοπία, ΡΙί- 

τἱρρίαπα 

οο]οπίθΒ (ἨΏοπιαἨ), Ρ. 51 

Οο]οββίαης, Ἠρ]β{]θ {ο {Π6:; υτ]ἑἔοη ἔτοπα 

Ἠοπηθ, Ρ. 127 ποῦ ΤΟΠ Ο8βατθα, Ῥ. 

30, 31; ἀαίθ οὗ, 31 8ᾳ.; Ἰαΐθς {παπι 

ΕΠΜΙρρίαΠΒ, ὮῬ. 45; ΕεΠΙΙΠΘΠΘΕΒ 98, 

Ρ. 18: ζπάαίζοτβ πιοη{]οποᾶ 1}, Ρ. 17 

βᾳ.; ἀποβῄιοῖρτα το[π{οᾶ ἴπ, Ῥ. 42 

2.3 
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οοπαραχαΜἶγο; 19106 Οἵ, 11. 28: δΔοσυτηπ- 

Ἰαΐαᾶ, 1. 22 
ΟΟΠΙΡΥΘΑΟΥΊΕΥΗΒ, Ὁ. 239 

οοη/γαἴθγΠ10168, Ὁ. 05, 194 

οοηβοϊθηδία, Ὁ. 303 

ον, μ6 ΟΠατοη οὗ; Βδύ Τατ] 

ἄρα]ίπσβ τ], ϱ. 108; ΘΡΙΒΟΟΡΘΟΥ͂ 1Η, 

Ῥ. 216 5α.; Ἰοβὺ Ιαἴζετς 'ο, Ῥ. 139; 560 

6επισπιδ Τνοπιαπίδ 

Οοτϊπ(μίαης, ΕἸ 9.165 {ο 16; ηο 5806ΙΓ- 

ἀοίαΗδτι 1Π, Ὁ. 245; Ώ8β5ΔΡΘΒ 1 ογ- 

Ῥτοίαᾶ (1 ΟοΥ. τ. 3 864.) 2 ΟὟΥ. 11. 6), 

Ῥ. 108 

ΟτεπΙᾶθΒ, Ῥ. 47, 52 

Οτοαῖοα, ερίξοοραογ 1, Ὁ. 217 

οτποΙΏχίοη, ΠΟΥΤΟΥΒ Οὗ, 11. 8 

ουδβίοσϊα, Κἰπᾶς οἳ, Ὁ. 7, 8, 103 86. 

Ογρυῖδῃ ; 15 ταοᾶθ οἱ αἀάτοεδβίης ΡΥ68- 

Ὦγίετε, Ῥ. 230; Ὑἱθὰ οὗ 6 αρί5οο- 

Ῥαΐθ, ὮῬ. 240 86., 243 86α.; Ο0ΠίΤΟ- 

Υοχρῖθβ οἳ, Ῥ. 240 8ᾳ.; 815 οἩαταοίατ 

ΘΛ ΜΟΥ, Ὁ. 240 54.» 66ΠΊΙΠΘΊΘΒΕ οὗ 

Ἠ]5 Ι6[{618, Ῥ. 241; βδοουἀούβ! βγη οἵ, 

Ῥ. 256 Βα. 

Ογτ] (οὗ Αἰεκαπάτία), Ἡποηρίγ ΙΠ{6Γ- 

Ῥτοῦεᾶ, Ὁ. 125 

καθιδεῖν, 11. 23 

καί, αηςποετῖηρ Το ὡς, 1. 20 ; ἴδοι εἰ οἷο. 

1. 227 ἀ15Ρ]8οεᾶ, ἱν. 12; ἀοα Πα, ᾿γ. τ 

Κανανίτης, Ῥ. 304 

καρδία, 1ν. ἢ. 

καρπὸς δικαιοσύνης, Ἱ. 11 

κατά, ἵν. 11 

καταλαμβάνειν, 111. 12 
κατατέμνειν (-τομή), 111. 2 

κατεργάζεσθαι, 1ὶ. 12 

καυχᾶσθαι, καύχημα, εἶο., 1. 26 

κεῖσθαι εἰς, 1. τό 

κενοδοξία, 11. 3 

κλῆρος (κληροῦν, 6ἴ6.}), Ῥ. 246 5ᾳ. 

κοιλία, 111. τὸ 

κοινωνία, 1. 5 

κοπιᾶν, 11. τό 

κόσμος, Ἱ. 15 

κύνες, 111. 2 

κύριος, ἃ {1016 οὗ ἆ6δᾳβ, 11. 9, τα; κύριε, 

ἴηπ ἨθαίΏθη ΟΥ̓ Ξ, Ὁ. 314 

χαίρειν, Π. 8, 111. 1, ἴν. 4 

χάρις (ἡ), 1. 7 

ΙΝΡΕΣ. 

χορτάζειν, ἵν. 12 

χωρεπίσκοπος, Ῥ. 232 

Ώαπη8βοςπθ (1ο), Ὁ. 253 
ἀαἴϊτο (οἳ τε]αΙοτη), 11. 6 

Ὦα8ἴἱοΡ ος Ώαΐοη, Ὁ. 47 

ἄθβοοΏθβΒ6Β, Ῥ. ΟΙ 

ἄεαοοπβ; 566 ζίασοπαίο 

Τ6/188, Ὁ. 12 

Ῥοειηείτίας οἱ ΑΙοχαπάᾶτία, Ρ. 232 

ο ὙΠοϊίο; {αΐδο Ἱπεγρτείαίίοης οὗ, Ρ. 

121: 139 

ἄἱβοοηαίΐο: 105 ορίαρΗβ]Ώταεηύ, Ὁ. 187: 

1.5 πουθὶγ, Ῥ. 1δ9 84.2 ΗπηβαίΙοη ἴο 

ΒΘΥΕΗ, Ὁ. 188 5α.; 105 ἑπποῦοης, Ῥ. 

180 86.; ἐθδομίπρ ποία θηΐαὶ ζο, Ῥ. 199; 

εκεηδίοη {ο (επ]ο ΟΠΊΤοΠἨΘΒ, Ρ. 

ΤΟΙ 86. 
Ῥιοηγβίας, οὗ Α]οχαπάτία, Ῥ. 231 

Ῥιοηγβίπβ {πο Ατοοραρίζθ, Ῥ. 216 54. 

Ῥιοηγβῖαπς οὗ Οοτίπ{α αποίθα, Ρ. 214, 

216 84., 223 

Ῥ]ν{πα{σ οὗ ΟΗτῖςέ : 566 6/δὲ 

ἄοσς, ἃ ἴετπι οἳ τορτοβοἩ, 11. 2, δ 

Τον] αη, Ῥογβδεοα[ίοη οὗ, Ῥ. 22 

Του ]]α: 566 Γἰαυΐα 

Ὄταφας, Ἱπιρχὶδοππηθηῦ οὗ, Ῥ. 103 

ἀπππαν{τί, Ῥ. 51 

δέ, 1. 1ο 

δέησις (προσευχή), ἵν. 6 

διά, πι αοστπβ., 1. 7, 8; διὰ φθόνον, 

1. 165 διὰ (ἐκ) πίστεως, 111. 9 

διάδημα (στέφανος), ἵν. 1 

διαλογισμός, 11. 14 

διαφέροντα (τά), 1. 19 
διεστραμμένος, 11. 15 

διὸ καί, Ἡ. 9 

διώκειν (καταλαμβάνεω), 11. 1.2 

δοκεῖν, 111. 4 

δοκιμή, Ἡ. 22 

δόσις καὶ λῆμψις, ἵν. 15 

δύναμις (ἐνέργεια), 111. 21 

ἜοοῬ Ἠοπιο αποἰθα, Ρ. 308, 2321, 322 

Ἐσπα[ίαη τοδᾶ, Ὁ. 35, 37, 38, 49 
Ῥσηαίίας {πο Βἰοῖο, Ὁ. 284 

Ἐρτρί, ερὶβδεοραἴθ οὗ, 232 

Ῥ]εαίμθγτς, ϱ. 223 

εΙΗρς]6, Ἱ. 22, 11. 3, 11. 13 



ΙΝΡΕΣ. 

Ἠραπείτβ, Ρ. το, 178 

ἘΙΡαΡΗΤΕΡ, Ῥ. τι; 860 Εγραγ]ιγοάίέωβ 

Ἠραρμτοςβ1ύαβ (ΝΘ Β θἘεάΠΙΒΗ), Ῥ. 21, 

313 
Ἠραρητοᾶιύας (5ὺ Ῥδα] 5. ἔπ]6 Πα) ; 15 

1οπτποαγς Ῥείνοαεη Ἠοππθ απ ΡΠΙΠΗρ)ί, 

36 5α.; Ῥθατς αἶπιβ {ο δὺ Ῥαπ], Ρ. 11, 

6α, 11. 25 54.; 18 ΒΟ 655, εὔο., Ῥ. 37, 

ότ, 6“, 11. 2ο; ἰδ ρτ ΒΗ θα ἔγοχη Ώρα- 

Ῥητας, Ῥ. ότι; ἃ ΟΟΠΊΊΠΙΟΠ ἨβΒΙηΘ 1Π 

ἹΜαοεάοπία, απᾶ εἱδοπΏετχο, Ὁ. 62, 11. 

251 Ῥτορβαβ]θ Δ] 510} ἴο, 1γ. 3 

Ἠρῃθβδίαηβ, Ἠρίβί]θ {ο {86; α οἴτοπ]ατ 

Ἰαέξατ, Ρ. 12, 140; τυ ύθῃ ἴτοπα Ἠιοπιο, 

Ῥ. 12; ποῦ {ΟΠ 0888188, Ῥ. 30, 31; 

ἀαΐθ οὗ, Ρ. 31 8ᾳ.; Ι8ΐ6τ {πὴ ΡΗΙΠΗΡ- 

ΡΙ8ΏΒ, Ῥ. 45 5ᾳ.; απορβύϊοϊβτη το[ποᾶ 

1η, Ὁ. 42; Ἀγ αποῦεᾶ 1π, Ῥ. 45; 

6εηπΙπεΠΘΒΒ Οὗ, Ῥ. 42, 45; 5αρροβθᾶ 

{γαρπιοηύ οὗ αποῦµοτ ερἰ5ί]ο, Ῥ. [78 

Ἠρίοίείαβ; Ἠί8 θατηθείπθδΏ δα Ρϊοίγ, 

Ῥ. 313 Β4.; 815 {πεο]οσγ απᾶ οἴμῖος, 

Ῥ. 316: πιοᾷ{βεᾷ Ρ{οἴοῖδπι οὗ, Ῥ. 219; 

Ἠϊ5 Ῥ]αοςςβ οὗ αροᾶς, Ῥ. 214; οοἶποὶ- 

ἀεποθ πΙιἩ {πο Ν.Τ., Ρ. 208, 314 
βᾳ.;: οβροεοία]]γ δύ Ῥατ], Ρ. 314, 2167 

Ἠ1β ποῦϊοθ οἳ ΟἨτίβΗαπΙ{γ, Ῥ. 218: 

5814 {ο Ῥο α ΟΠτὶβίαη, Ῥ. 21; ΥΙΘΥΓΒ 

οὗ ΙπηπηοτίαΗζγ, Ῥ. 924 

Ερίοιταβ ; ΡαγίηΠςΡ Οἱ, Ρ. 281, 287, 280: 

αἆ π]τθᾶ Ὦγ Βεπεσα, Ρ. 202; Ἠ18 508- 

ἴθι, Ῥ. 272 8ᾳ.; 105 ἄτθε]ς οπἱσίη, ἢ. 

273; Ἠρίοπτθαη αἶμῖος Ῥαβ61σ οοηβίςύ- 

οηύ, Ῥ. 225 

ορίβοοραίθ; ῬίβΠοβρΒ ποῦ πο βαπιθ 85 

ΑΡΟΒΊΙΘΒ, Ῥ. 195 5ᾳ.; ορίδοοραΐο ἆ9- 

νθ]οροαᾶ ἔτοπι Ῥτθβγίοτγ, Ρ. τού κα., 

207, 227 8ᾳ.; ῬΙεΡΒΓΑΤΟΙΥ ΒἱοΡΒ ἰο- 

Ψ8Υ48, Ῥ. 108 54ᾳ.; 69811565 οὗ ἀθγε]ορ- 

ΠΙΘΏΙ, Ῥ. 2901, 2096, 234 Βᾳ.; ρταᾶαα] 

ῬΙΌΡΥΘΒΒ Οὗ, Ῥ. 205 84., 227, 234 84.7 

Ητοῦ πιαίυτες ἴῃ Αρία ΜΙΠΟΥ, Ῥ. 2902, 

ᾳο6 5ᾳ., 212 8ᾳ., 227; θρὶ5δοορα{ο οἳ 

16Υ1581611, Ὁ. 197, 208 564.; Οὗ οἴ]οι 
οἩΙΟἨΘΒ, Ρ. 291, 200 5. ; Ρχθγα]θηςθ 

οἳ δρίδοορΒοΥ, Ῥ. 227; οτᾷἽπαβίοη 

οοπΏποᾶ {ο ὈΙΒΠΟΡΒ, 232 ΕΒᾳ.; {οχθίσΏ 

οοττθεροπάςποθ οπἰτας{θᾶ {ο {ποπα, Ὁ. 

422: ὑμοὶν πιοᾷθ οἱ αἀάτθββῖησ ΡΥ65- 
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Ὦγίθτβ, Ρ. 96 54., 230; ἴλον τορτθβθπ6 

{πο ππῖνεγρα] ΟἨατοὮ, Ὁ. 242: ἐλαῖν 

1πογθαβθᾷ ΡΟΠΘΙΙΠΥΟΙΥΘΡ πο Ργϊποίρ]ο, 

Ῥ. 244: 860 ἐπίσκοπος, 8Ίποᾶ», Οἷε- 

Ἰπεπιέΐπιε ΠΗοπιϊίσ», οἷο. 

Ί)ββ6Π6ΡΒ, ποὺ βαοοτᾷοία], Ρ. 26ο 

Ἠϊνατθβίτβ, Ῥ. 241, 222 

Ἠτοᾶῖα, 1τ. 2, Ῥ. 17ο 

Ἐϊνοδίπς, ϱ. 17ο, 219 

Ἐιαβομίαβ; οἨ 2πᾷ ΑΡοβίοΠο Οοπποί], 

Ῥ. 202 5ᾳ.; Η15 Ηβί οὗ Ῥίεμορς οὗ 96- 

ΥΠΡΒΙΘΤΗ, Ῥ. 208 5ᾳ.; οὗ Ἠοππο, Ρ. τ68, 

221; οἱ ΑΙοχαηάτία, Ῥ. 225 

Ἠαίγοβῖας (ρα γϊαυο οὐ ΑΙοχαπάτία); 

Ἠ16 ὑθβυϊ πο, Ῥ. 231 56. 

Ἐπα]ᾶ; οἳ ἘΗΙΠρρίαπς, Ῥ. 69; οἩ Βο- 

ΙΠ8ΏΒ, Ῥ. 178 

Ἑβραῖος (Ἰουδαῖος), 111. 5 

εἰ Ταῤουγορσδίϊνθ, 1, 22; πλ οοπ/αποῄίτο, 

11, 11; εἴ πως, 10. 

εἶδος (µορφή, ἰδέα), Ῥ. 128 54. 

εἰλικριωής, Ἱ. τὸ 

εἰς, 1568 οἳ, 111. 14. ἵν. τό 

εἴτε... εἴτε πι ρατὐϊοίιρ]ας, 1. 27 

ἐκ, ἼΒΘΒ οἳ, 1. 23, ΠΠ. 5 

ἕκαστος, ἕκαστοι, 11]. 4 

ἑλπίς (αβρΙταίοᾶ), 11. 23 

ἐν, τερεα/{εᾶ, 1. 26: ρυδρηβυῦ 1156 οἳ, 1γ. 

19 
ὃν δέ, 111. 13 

ἐνάρχεσθαι, 1. 6 

ἐνέργεια (δύναμις), 111. 21 

ἐνεργεῖν, 1]. 12 

ἔντερα (σπλάγχνα), 1. 8 

ἐξανάστασις, 11ϊ. τα 

ἐξομολογεῖσθαι, 11. 11 

ἐπεκτείνεσθαι, 111. 1 

ἐπέχειν, 11. τό 

ἐπί, 8θβΒ οὗ, 11. 17, 27 

ἐπίγνωσις, 1. 9 

ἐπιεικής, ΤΥ. 5 

ἐπιζητεῖν, ἵν. 17 

ἐπιμένειν Δ ἀαΐθίπο, 1. 24 

ἐπιποθεῖν, 1. δ, Π. 26, Ῥ. 2 

ἐπιπόθητος, ἵν. 1 

ἐπισκοπή, Ὁ. 96 

ἐπίσκοπος ; ὙΔΥΪΟΤΙΒ 1568 οἳ, Ρ. 05, 104; 
Ξ.πρεσβύτερος, Ῥ. 05 Βᾷ., 103 8ᾳ., 

233; 566 ερἰδεοραίᾳ 
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ἐπιστολή (ἐπιστολαί), Ῥ. 140 84. 

ἐπιτελεῖν, 1. 6 

ἐπιχορηγία, 1. 19 

ἔργον (τό), 11. 30 

ἐριθεία, 1. 17, 11. 3 

ἐρῶ (αἴττθ), 1γ. 4 

ἐρωτᾶν, ἵν. 3 

ἑτέρως, 1. τὸ 

εὐάρεστος τῷ Θεῷ, ἱγν. 18 

εὐδοκία, 1. 15, 11. τ3 

-εύεσθαι ([ϑ᾽Υα δ 101), 11. 50 

Βὐοδία, ἵν. 2 
εὑρίσκεσθαι, 1. 9 

εὔφημος, Ιν. 8 

εὐψυχεῖν, 11. 19 

ἐφιδεῖν, 11. 23 

ἐφ᾽ ᾧ, 11. 12 

ἤδη πότε, ἵν. τὸ 

ἡμέρα Χριστοῦ, 1. 6, 11. τό 

-ἥμερος (οοπιροιπᾶβ Θπαϊηρ 1π), 11. 5 

Ῥαπαῖ]σ, το] σίοι οὗ {Π6, Ὁ. 57 

ἘΘΙΙΣ δοοιι865 οπί5δΏ Ῥυϊθϑίβ, Ῥ. 4 56. 

Ῥ θείας απᾶ Αρτίργῥ8, Ῥ. 7 

Άρητα; 566 ΓοΥπια 

Ἐ]ατία ΤΟΙ 1118; ΒΟΥ Ἠ1βίοτΥ, Ὁ. 22, 

431 ΟΟΠΙΠΦΙΟΠ τεβρεοίίηρς, Ῥ. 22 

Ἐ]ανίας ΟἸεπιεηβ; Ἠἱβ ΗΙβίοΥΥ, Ὁ. 227 

Ῥαυχ ΟἿ, Ῥ. 17Ο, 171 

ΤΊ ΘΟ 5 δαΐπὶ Ραιῖ εἰ 5έπξαι6, Ὁ. 178, 

291, 3320. 331 84. 

ἔοττηα, Ἡρατα, Ῥ. 127 

{γθοεάπιεη οἱ 08641, Ὁ. 172 86. 

{πίατο αἲίοι ἵνα, 11. 11 

ἀαᾳβ; 566 σαἴιβ 

6α111ο, Βί Ρατ] Ρεΐογς, Ρ. 2ο: ΒεπεοΒ)Β 

αοοοαπύ οἵ, ἐδ. 

απηρΐθς, Ῥ. 47, 48, 52 

απ], ερίβοορασγ 1η, Ῥ. 224 

5εη1ᾖτο, 1. 7, 19 
(εοτρῖας Ῥγποθ]ας οὐ ῬΠΙΠρρίαπϐ, Ῥ. 

142 
ἀἴρροπ: οὐ πο Νοτοπῖαπ Ῥθγβθοπ/ΙοἩι, 

Ῥ. 23, 24; ΟἹ ἴπο βαρτε8ᾶ οἳ ΟΗ11Α- 

Μαπ1ΐγ, Ῥ. 224, 326 

ἱρομα]α, 11. 6 

σ]αςϊαίοτ; 566 απιρ]ἑἐ]εαίγα 

ἀποβᾖιοίδηι; τοῖπ{εᾷ Ὦγ δύ Ῥαπ], Ὁ. 42; 

ΙΝΡΗΧ. 

βο:νοβ ο ἄθγε]ορθ 6ΡΙ6ΟΟΡΒΟΣ, ). 

291 86. 

ταεῖᾳ οἨ Ἐ]ανίας ΟΊ6ΊΠΕΠΡ, Ρ. 170 

6ταΔ]8 ΡΓΦΥΕΠΙΕΠΕ, ΘΟΟΡΘΙΘΏΒ, 1, 12 

γινώσκειν, 11. 1Ο 

γνήσιος, 1Υ. 31 γνησίως, 1. 29 

γνωρίζειν, 1. 22 

γογγυσμός, 11. 14 

Ἠπάτίαη, Ἰούξου οἵ ; 105 δα θη οἰ γ, Ῥ. 

225 586. 

Ἠαπαπίαβ, Ῥ. 221 

Ἠεῦχαεπ; 8566 "Ἡβραῖον 

Ἠερτενα, Ἐρίβί]ο {ο ἴπο; 1.5 Αἰοχαῃ- 

ἀτίαη οτἱἰθῖΏ, Ῥ. 225: 8Ώβεπορ οὗ 88- 

ορτάοία]1δπα 1π απᾶ ΡϱΕΠΘΤΕΙ] ατραπιεη{ 

οἳ, Ρ. 264 84. 

ἩἨερεβίρραξδ; ΟἹ δύ 1αΠ168, Ὁ. 298: ΟἨ 

ΒΥΙΩΘΟΗ, Ῥ. 203 564.) 2985; ΟΠ 88 Οο- 

τιηζμΙαη ΟἨπτοἨ, Ὁ. 216: 0η ὑμθ Ὦο- 

τηϑ ΟΠ ΤΟ δα ὈΙΒΏΟΡΒ, Ρ. 220, 222; 

15 δοαπδιηύϑηοθ πα Β]επίπετας, Ῥ. 

223; δίνη οὗ Ἠ15 νγοχ]ς, Ῥ. 220, 239 

Ἠε]]εη]δίς, Ρ. 187 54. 

Ἠετασ]ας οὗ Αἰεκαπάτία, Ῥ. 231, 232 

Ἠογαί]ο5, τεραρίίβπα οἵ, Ὁ. 242 84. 

Ἠσδτπλαβ; 086 παπ]θ ἴῃ δ Ῥαπ], Ρ. 176 

Ἠεττηαβ, ὑπ6 ΒΠερ]οτᾶ οἵ; 105 ἀαΐο, ἢ. 

168 5αᾳ.; 105 απἴΠοΟΥ, Ῥ. 160, 222 ; Ἠ18 

1αησταρθο, Ρ. 2237 ΟΠ ΟΒ ΤΟΙ ο{ῇςθτβ, 

εἶο., Ῥ. 219 84.; οἩ Ο]επιεπῇ, Ρ. τόρ, 

210, 223: Ροββίρ]θ αοηπαΙπίθηοθ πι δα 
ἘΠΙΗΡΡΙΑΠΑΒ, Ῥ. 76 

Ἠσττηςς, Ρ. 176 

Ἠσοτο οὗ ΑπΙοςΗ, Ῥ. 219 

Ἠσοτοᾶ]ΙοἨ, Ὁ. 1Ο, 17, 175 

Ἠιοταρο]ί5; 108 ΏΙ5ΠΟΡΒ, Ῥ. 213 

Ἠϊσ]-ρτ]ϊθβίς; πηϊίτο οὗ, Ρ. 2537 ΟΗτίβ- 

Ώἴαης, 5ο οα]]εᾶ, Ῥ. 251, 253, 256; 568 

σλιγλεύ 

Ἠῆανσ; 566 ἀπιογοξίαδίετ 

Ἠιρρο]γίαβ; πβο οὗ κλῆρος ἴῃ, Ὁ. 248; 

βαεοτᾷοἶα] ἴδττης 1π, Ὁ. 236 

Ἠο1Ισ]οατχ, Ῥ. 324 

Ἠπ]οατ δα Ῥετίποπ]ίπς, Ῥ. 102 

ἨτππαΠ{γ, α ΟµἨτιβΙαη ν]Ιχίαο, 11, 4 

Ἠγρίηππβ, Ῥ. 222 

1ασοβ’ς Ῥ]οβρῖηρ οἨ Ῥοπ]απαίἩ, 11], 5 
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ζατηθβ (51); ὦ Ὀίδμορ, Ρ. 197, 298: θυ 

οπο οἳ ἴμθ ΡΥθ85Ρ7{6ΥΥ, Ῥ. 197 54 

«Ί8Ώπι5 (086 {ογπαϊπαὔίοη), Ὁ. 175 

1επαᾶα-πα-ΝΙ8ἱ, Ῥ. 218 

/6τοτπο (94); οἩ ἐμ 1ἀθυ ν οὗ ῬίβΗΟΡΒ 

απᾶ ῬτοβδΏγίατς, Ὁ. 95, 90; οἩἳ 89 

ΟΥ̓ οὗ ορίδοορασγ, Ρ. 296, 220 8ᾳ.; 

οὐ ΟἨἩπτοἩ Ῥρομῦγ ἴῃ Αἰεχαπᾶτία, Ὁ. 

230 Β4.; ΟΠ ϱρίξοορα] οταϊηδύϊου,, Ὁ. 

233) ΟΏ ΒΕΠΘΘΒ, Ῥ. 270 8ᾳ., 203, 330 

βᾳ.; ΟἹ δὺ Ῥατ]ς ΡΙτίη-ρ]ασοθ, 11. 5; 

ᾳπαοΐθες ΤἩθορΒ1]π8, Ὁ. 76 

1 6ΥΓ18816Π1; ὮΏΙ5ΏΟΡΡ οἵ, Ρ. 197, 298 84. 

ῬτθβΏγίετγ οἳ, Ρ. το7 

{6635 ο αρίαβ, Ρ. 12, 18, 22, 34 

16ψ15δἩ ΟἨτίβαης {π Ώοππο, Ὁ. τό 56. 

ἸοπγίεὮ Ῥγ]θρίηοοά; 59θ ργίεδί]ιοοᾶ 

ᾖθ6ν5, ἰὼ Ὥοπιθ, Ῥ. 14 Βα., ὑμοῖν ΜΠες- 

β1ΩΠ10 Ἠορθβ, Ῥ. τό; οοπ{αβθᾶ σι 

ΟἨτ]βαηβ, Ῥ. 24, 27; δὺ ΕΠΙΗρΡΙ, 

Ῥ. 52 

Ισηαζίαη ]εἰζθτβ (βου ὺ ΟΥ̓ Θ6 1), Ὁ. 234203 

6ΡΙΞΟΟΡΒΟΥ, Ῥ. 212 84., 236 54.; 05 

ῬτθβΏγίοτς, Ῥ. 257; πποΏτ]βίαη ἆοο- 

ἴπίηθ οὗ, Ῥ. 237 84.; ποὺ βαοθτάοἵα], 

Ῥ. 250; 186 οὗ (α]ίασ) {Π, Ῥ. 266; Ρρ08- 

βασεπηϊθΙηζετρτοείαᾶ (Ρ/η1αᾶ. 0), Ῥ. 251 
]σπαίῖας (50) ; 815 Ῥοπᾶς, Ὁ. δ; 815 ]οἩτ- 

ΏΘΥ {ο ΒοΙΏηΘ, Ῥ. 35; 5ο]ούτη δὖ ῬΠ]]- 

1ΡΡ1, Ρ. 62, 63; Ἐο]γψοατρ΄5 το[οΓθηΏοθ 

ἴο, Ῥ. 63, 65, 141; οἩ {886 Βογηδῃ 

ΟἨτίβΙαηΒ, Ῥ. 2185: ΟἹ 6ΡΙΒΕΟΡΒΟΣ, 

Ρ.219,22484.,186οοΡΠΙ5ΘΒ{ἨΥΘθΘ ΟΥ̓ΘΥΒ, 

Ῥ. 98; ποῦ βαορτᾶοία], Ῥ. 250; 16ΠΙ]- 

ὨΙΡΟΘΊΟΘΒΡ Οὗ οἳχ ερἰδ{]ο, Ὁ. 75 

παπποτίαἡῦγ οἱ πιαἨ, Ὁ. 322 84. 

ΙηῃπΙ{το ΤΟΥ ἱππρεταᾖίῖτο, 111. τό 

ΦόΌΒ Ώαπ]βξβςθηθ, Ῥ. 252 

ζοπα (94); ἴθ Αβία ΜΙΠΟΣ, Ὁ. 202; 

ΙΙΘΊΙΥΘΡ 6ΏΙΡΟΟΡΔΟΥ, Ὁ. 291, 207, 212 

1οβ6ρΏἉβδ; 118 πηϊββΙοη {ο Ὦοππο, Ρ. 4; 

5; δοοοπηῦ οὗ Αστίρρα’5 οοπβπιοπιθηῦ, 

Ῥ. 108. 

Φοποῦῦ (Ἐτοῦ.) οὰ Ἰοβὺ οριβϑίϊοβ οὗ δ 

Ῥατ], Ῥ. 139 

Ίτοηπσαδ; Ῥ{αίΠαη Γτασπιθης οὗ, Ὁ. 29/7 

15 Ἠοπθβίγ νἰπᾷ{σαίαᾶ, Ρ. 98; 18 τι59 
οὗ ἴθτπας “ρτθβργ{οτ) απά «Ἠίβ]ιορ,᾽ ἢ. 

98, 228 54.; οἱ 'οΡ]αἰΙοΏΒ,᾽ ϱ. 263: 
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οἱ κλῆρος, Ῥ. 248 5α.; 11ϑὺ οἳ Βουηδῃ 

ῬΊΒΏΟΡΒ, Ῥ. 220 54.; ο΄. ΟἸΘ ΘΒ Βο- 

ΤΩΒΙΝ 5, Ὦ. 168 ; ΟἹ ΘΡΙΒΟΟΡΘΟΥ, Ῥ. 227, 

230 864.; ΟἹ Ῥυϊθϑύμοοα, Ῥ. 252; ΟἩἨ 

2πᾷ Αροβύο!ο Οοπποῖ], Ῥ. 293; 15 

το]αζίοη {ο Ἠοροβίρρα5, Ῥ. 229 

ΤΕΟἨΣΤΕΡ, Ὁ. 232 

Ἰϑυϑθ το, Π1. 5 Ἂ 

πάφίσετ5; ποῦ βαορτᾶοία], Ὁ. 259; {ΠΟ ΙΓ 

ΘΟΟΪΥΙΥ 1η Ὦοιπθ, Ρ. 17, 18, 60, 1. 15 

α., 11. 2 

ζατ]α, Ῥ. 177 

;πΠαπτας (οὗ ΑραΠΘ8), Ῥ. 214 

“πη ΟΥ φπη]α5; 566 ἁπάγόπίσιιδ 

Φυβύϊη ἹΜατίστ; πςδο οὗ µορφή, σχῆμα, 

Ῥ. 132; Οἱ «οῬ]αθΙοἩβ,᾽ Ῥ. 263; ποὺ 
βαοετᾶοία], Ῥ. 251 

ἰδέα, εἶδος, Ῥ. 128 

ἵνα, 1. 9, 11. ο: (αύατο 108), 11. 11 

ἴσα (ἴσος), 11. 6 

ἰσόψυχος, Ἡ. 29 

Τιαούαηδ]α5 ΟἨ Β6ηθο08, Ὁ. 268, 20 

1410; 566 λαός, οἶα. 

Τιαοᾶΐοεα, 5. Ῥαα15 Ἠρίςί]ο {ο, Ρ. 149 

Τιαάη Ὑειρίοη, ΙπΠπεηςθ οὗ {π6, Ρ. 1214 

Ιαρβεᾷ, οοπ{τοτθΙ»Υ αροπί 116, Ῥ. 240 
Βα. 

141 ἃ {86 Δ ; 566 νόμος 

Τιθν1ζεΒ; ογαϊηδύϊοῃ οὗ, Ρ. 182; ἀπίϊαϑ 

οὗ, Ῥ. 1890 

᾿πθδύϊοηβ, 965] ατιᾷ Πθαίῃ θη, 11]. 17 

1ΗΠ1Β, Ὁ. 221 84. 

1οἱ5, .)86 οὗ, Ρ. 247 

Τπσβη, Ῥ. 21 

Τπποίαη, οἨ ὑπ ΟἨΤΙ6ΗΚΠΡ, Ρ. 28: Β80ΕΙ- 

ἀοία] Ιαηρπαρο οἳ, Ρ. 261 

Το (94); ἵπ ἨΏοπῃο, Ρ. 11, 36; αὖ ΕΠΙ]- 

1ΡΡΙ, Ῥ. 49, 52, 59 
λαός, λαϊκός, λαϊκοῦν, Ῥ. 247 

λατρεία, λατρεύειν, 111. 3 

λειτουργία, . 17 

λόγος (εἰς λόγον), 1ν. 15 

λοιπόν (τὸ λοιπόν), 111. 1, 1ν. 8 

ἸΠαοεᾶοπῖα; ἨοπιαἨ ΡΤοτΙΠοθς Οὗ, Ῥ. 6ο; 

εο]]θοῦίοηβ οἳ αἶπῃς ἴῃ, ἢ. 50, 6ο; ορ]- 

εἰ]οβ Ἱτιίοη 1γοΠ1, Ὁ. 6ο; ορῖςί]ος 

πτίοπι {ο, 1. 1, 28, Ῥ. 66: ΟΡ ΒΟΟΡΒΟΥ͂ 
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ἴῃ, Ῥ. 214 84.7 ΡοβΙΜίοη οὗ ΝΟΠΊΘΗ 1, 

Ῥ. 56 
ἌΠαοχο, Ῥ. 103 86. 

Ματοίοη; Ἠϊβ ρατεηίαρο, Ῥ. 214; 318 

ΘΟΡΥ οἱ ΒΟΙΏΔΏΒ, Ρ. 177 

λΙατοις Λπτο]ίας; 5686 4 1γε[ῖτιδ 

ΜΚ (50), Ῥ. 12, 15, 225, 231 

ΜαΥΡΥΕΒ, Ρ. 104 

Ματίίπας ἘἙτασθηρίς: Ἠ]5 τε]αζῖοη ἴο 

Β6πθο8, Ῥ. 2317 ποχᾷβ οὗ, ζῦ.: 1ε0ΘΗ- 

βἶοπα, ϊῇ]65, απᾶ Μος οὗ ἴπο Εογπιιία 

Ἠοποεία Υἱιω οἵ, Ῥ. 331 84. 

Ματγ, (1 Ῥοπιαῃ Οτ]βίαπ), Ῥ. τύ, 173 

Μαθλμίας (948), αρροϊηἰπιθηύ οὗ, ϱ. 247 

Μα]Ιίο, Ρ. 76, 213 
Μετῖνα]ο (Ώτ); ον ἐπ Ῥει5εοπβῖοη οὗ 

Κετο, Ῥ. 24: ΟἹ Ῥτβ{οτΙππη, Ὁ. 10ο 

ἨΜοςειαπῖο οχροοίαξίοΏς 11 Ἠοππο, Ὁ. τό 

ΤΠΘΙΤΟΠΥΙΗΙ68, Ῥ. δ6 
Μήπιαη (ΏεαἨ), Ὁ. 250 

πϊπΙς ΥΥ (1ο ΟἨτ]ρ απ); {Ἠτορ ογάθτβ 

οἵ, Ὁ. 96, τδ6, 265 5α.; ποὺ βαογὰοἵα1, 

Ῥ. 184; δὺ Ῥαπ] οἩ, Ρ. 185: ἴμο Τεπι- 

ῬΟΥΔΙῪ απᾶ ἴπο ροτπηαπεηῦ, ἢ. 185 5ᾳ.; 

νίαπς οἳ ἴμο οὐἱρίη οὗ, Ρ. 186 Β5α.; 

ΠΟΥ 1. α. ρτιθςυλοοᾶ, Ῥ. 264 54.; 16- 

Ῥχοβοπία/]γο, ποὺ τἰσβτ]α], ϱ.267 56. ; 

Εθθ δασογάοίἰαζίδπι, ϱγ{εδἰ]ιοοᾶ, εΡρἰδ6ο- 

φαΐο, οἷο. 

ΜΠοΠΙηΒΘη οἩ Ο8ΐο, Ῥ. 311 

Μοπίαπῖδπα; 8 ΤΘΒΟΙΙΟἨ, Ρ. 238 

ΙΗΥΡ{ΘΙΥ, 086 τηείαρΒοΥ οἳ, 1. 12 

-μα, -μός, (εσπαΙπαΜΙοηβ), 11. 6 

μεριμνᾶν, ἵν. 6 

μέσον (αἀτετοία]), 11. 15 

μετασχηματίζεσθαι (-μορφοῦσθαι), Ῥ. 130 

56. 

μή, μηδέν (ο1Ηρ8ῖ5 αἴξο1), Ἡ. 3 

μίσθωμα, Ῥ. 9 

μόνον, 1. 27 

μορφή (ὁμοίωμα, σχῆμα), 11. 6 54., Ῥ. 127 

54.; (εἶδος), Ὁ. 128 56. 

μυεῖσθαι, ἵν. 12 

Ναπιο οἵ ἀοᾶ, 11. 9: οὗ 765185, 1. το 

Ἰατοΐβδβας (Νοτο’5 ἐγαεάπια), Ὁ. 21 5 15 

Πουδεπο]ᾶ, ϱ. 175 

Ναγοίβδιιβ (οὗ θυ 5816), Ὁ. 298, 299 

Νοομᾶθυ, ογ1ΜΙοἵΡΏὰ 0Ἠ, Ῥ. 250 

Ἱδαρο]ς, Ῥ. 48, 40, 50 

Ἱδορ]αξοπ1ςίύς, ᾖΠαῖχ τ15Ῥ οὗ µορφή, Ῥ, 
120: οοπβ]οῦ πι ΟΠτίβΙαπΙζγ, Ρ. 

919 
Νοτειβ απᾶ Ἠ]β β15ΐ6Υ, Ὁ. 177 

Ἄετο; δαγηϊηϊδίγαθίουι οὗ, Ρ. 2, 3, 4; 
ρα11{γ αοἲς οὗ, Ῥ. 5; 815 Ῥουβθου 0}, 

Ῥ. 2; δὐϊουυρὺβ ἴο οσρ]αῖη 15 απαγ, 

Ρ. 23 8ᾳ.; 681585 οὗ 14, Ῥ. 26; β1196Ώ0θ 

οἱ Ἠεαίπεη πτίίοτς αΏοτπό Ἱν, Ῥ. 27, 

28, 20; ϑοοοιιηὖ οἵ 10 ἴῃ 01ο Ιεῦύθτς οἳ 

Ῥατα] απά ΒεηεσΒ, Ὁ. 530 86. 

ποπηΙπα{ήτο (πτεσπ]ατ), 1. 30, 111. 10 

Ἰογαδίαη ΒΟ 57), Ὁ. 241 

ναί, ἵν. 3 

νόμος πά ὁ νόμος, ΠΠ. 5, 6, 9 

ΟΡ]αΠοἩ, οβστῖησ; 599 ϑασγίοα 

Οποβῖπιας (ΡΗΠεπιοι”5 518 06), Ῥ. 12, 31 

Οποεβῖηιας (οὗ ἘΡΗεΡιβ), Ὁ. 212 

οτάἹπαθίοη Ὦγ Ῥτθββσίαι5, Ῥ. 231, 232 

Βα.; τοβίτ]οζεᾶ {ο Ὦἱ5ΠοΡ8, Ρ. 232 84. 

Οτιεπίζα] οπαγασἰετίβί1ο5, Ῥ. 273 

Οτίσεη; οὐ ΟΙεπιοπῦ οὗ Ὦοιῃθ, Ρ. 168; 

ΟἹ (αἴπβ, Ρ. 215; ΟΠ {1ο ρτϊεβίποοᾶ, 

Ῥ. 256 Βα. 

οἶδα, 1. 25 

ὀκνηρός, 111. τ 
ὀκταήμερος, 111. 5 
ὄνομα; τὸ ὄνομα, 11. ο; ἐν (τῷ) ὀνόματι, 

ἩΠ, το 

ὀπίσω, ΠΠ. 14 
ὀσμὴ εὐωδίας, ἵν. 18 

ὅστις, 1. 28, 1]. 20, 11. 7, 1Υ. 3 

οὐχ ὅτι, 1. 12, ἵν. 11, 17 

ὡς, Ῥ]εοπαβίϊο, 11. 12 

ὡς ἄν, 'επαροτα], 11. 23 

Ῥα]εξίτο (Ῥί51ο)5 οἵ), Ρ. 299 54. 

ῬαΙΛΒΒ, Ῥ. 214 

ραπίΠΏαίρπι αἄτηῖζς ηο 6ΟΠ5ΟΙΟΊΡΊΏΘΒΕ Οἵ 

ΒΙΏ, Ῥ. 206, 321 

Ῥαβρασγ, Ῥοποσ οὗ {Π6, Ὁ. 244 5α. 

Ῥαρϊῖθβ, Ῥ. 213, 220 

ραταρο]απῖ, 11. 29 

Ῥατοᾶος (τεσρα1), 1ν. 7 

ραταποπιαςία, 111. 2 

ῬαβίοταΙ Βρϊ5ί]ος; ἀπορβοίρτα αἰλασχκθᾶ 

| 
| 

| 
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ἴῃ, Ῥ. 42; αποίαῖοπα 1, Ῥ. 45; ]αΐθ 

ἀαίο οὗ, ἐδ.; πο βαοετάοίΒ]βπα 1Π, Ὁ. 

2 
ΑΡ (1οπ1ςἩ), Ῥ. 225; (Α]εσα- 

ἀτίαη), Ὁ. 226, 391, 332 

Ῥαΐτοβας, Ὁ. τ7ό 
Ῥατ] (948): Ἠϊς Ῥιτί]-ρ]ασθ, ΠΠ. 6; ΒΒ 

ἐ106, {δ.; Ἠ5 παπιο Βα11, {ῦ.; ἃ Ἡο- 
γον δα ὦ Ῥ]ατϊίβοο, {0.: Ἠϊδ ΚΙΠΡ- 

ΊΊΘΏ, Ὁ. 16 Βᾳ., 1737 ποὺ πιαχτῖας, 

1γ. 3: 5 ρογδοσπ{ῖοι οὗ {19 ΟΠ ΌΤΙ, 

ἮΙ, 6; Ἠ15 τηθαης5 οἱ 5αρροτῦ, 1τ. 165 

ερεθοΏ ΟἹ ΑΤθοβᾶςΙΒ, Ὁ. 2099, 304 ; 

Ἠ15 νἱβιὺ {ο ΒΟΠΊΘ6, Ρ.1 56.. 31; ΥΟ7869 

που, Ρ. 35; ἰϑηρίῃ οἱ βίδυ, Ῥ. 3, 

20; 815 Βτδί οδρούϊγιν, 7 8ᾳ.; 18 

Ῥοπᾶς, Ρ. 8, 9; 815 αροάθ ἴῃ Ἀοππο, 

Ῥ. 9; 1Ο, 102: Ἠΐδ οοπιραχαἰνο 11- 

Ῥοτίγ, Ρ. 9; Π15 δϑβοοιδίθβ δια {]οπᾶς, 

Ῥ. 1ο 8Β4., 34 84.2 οοιτθβροπάθηοθ 

Τνοπα Ὦοτης, Ὁ. 12, 40 84.7 ῬΡ{6δοΒΙης 

ΘΠ 5ποσθςς ἴἨοτθ, Ὁ. 13 86.; 1Π46Γ- 

τίθι πὲ {πο ἆθπβ, Ὁ. 14 54.1 15 

Γοε]ηπσθ απᾶ ΒΟΤΥΟΠ5 αὖ Ἠοπιθ, Ρ. 

30 5ᾳ.; Ἠοραβ οἳ 16ἱθ6886Θ, Ῥ. 40 86.» 

ἀπ 24. ω]α], εἶς., 9. 8, 45 3οἱ” 148 

ει]οηποο αροπί ΡΟ] 1681] ετεπίΒ,ρ.όρα.; 

{τα δίοη οὗ Ἠϊ5 ἀεαίῃ, 11. 8; ΟἨΤοΏο- 

ἸΟῪ οἱ Ἡϊ5 αρίβί]6β, Ὦ. 1329; 1οβῦ 

Ἰαζέετβ οὗ, ϱ. 128 56.; Π15 1ΤοΠΥ, 11. 6; 

Ἠ15 αοπαϊπίαηοο ση ἢ  οϊο ἀῑοδΙοἩ, 

εἷο., Ῥ. 303 84. ; 15 186 οὗ ἨγΡροασΡρο]ο, 

Ῥ. 32; Ἱεσα]αχ οοηβἰγαοὔΙοἩς, 1. 27, 

ῸΣ -σ, Ἡ, 1, ΒΡ τα οἱ ΘΙ Τν 10} 

12: Ἰιοᾷο οὗ οἹοβίηρ 18. ερἱβί]ο5, Ὁ. 

126: 566 ασοιιπιιζαἰεᾷ επργεββΙοΊ, ο ί- 

Ζοπε]ιῦρ, σοτἰπ(]ίαπς, Ρ]ηδἱργί, ῬΠρ- 

ΦῬίαπε, Βεπεσα, οἷο. 

Ῥοοσαίτπῃ, Ὁ. 206, 321 

Ῥε]ασία», ο, Ῥϊ5Πορ5 απᾷ ΡΤΘΡΡΥ{ΘΤΑΕ, Ὁ. 

99 
Ῥοτιποπίπ5 ΟἿἹ «ῬγωζοτΙαπῃ,᾽ ϱ. 102 

Ῥοτβίς, Ῥ. το 

Ῥοβ]μ1{ο Βυτῖας, ο ΙάοπίάΠος {1ο 0165 

ΤίΡΠορ᾽ απᾶᾷ “Ῥτθββγίαχ,’ Ρ. 97 
Ῥοΐου (54), ἴῃ ΡΙΡΟΗΠ, Ῥ. 8; δρροϊηΐβ 

ΏὶβἨοΡΒ, Ῥ. 290, 210; 5.165 Ἠ1πιβε]ϊ 

«1ο]]οπ-ρτθ5Ώγίοατ,) Ῥ. 198 

ΡΗΙ]οπιοπ, Ερὶβί]ο {ο, Ὁ. 127 ποὺ Πίο 

ἴτοπι 08064168, Ῥ. 29, 31; ἀαΐο οἵ, Ρ. 

21 86. 

ῬΜΙΗΡ (50) αὖ Ἠίαγαρο]β, Ρ. 202 

ῬΈΠῚΙΡ οἱ ἄοτίσπα, Ρ. 217 

ΤΠΙΗρΡί, {ΟΥΠ16Υ ΏβτηθΘ8 οἳ, Ρ. 47; 15 

5118 απᾶ παίπτα] αἀγαπίασαες, Ὁ. 47, 

48: 15 ΠΙΠΘΡ, Ῥ. 48, 40; 5116 οἳ {πο 
Ῥαΐΐ]ο οὗ, Ρ. 48 ; παϊχοᾶ ρορπα]αίξίοη οὗ, 

Ῥ. 40; ἃ ὮΏΟΠΙΔΏ 6ΟΙΟΠΥ, Ῥ. 50, 51, 

1.27: 9608 δὖ, Ῥ. 52 5ᾳ.; Ἰϑῃρίῃ οὗ 

ἸΟΌΓΠΘΥ ἴχοπι Ὦοπιο ἴο, Ὁ. 538; δὲ 

Ῥαπ]5 ἢγβὺ νὶβιῦ ἴο, Ῥ. 49 54.; Ἠί8 
6ΟἨΏΥΘΙΡΙΟΠΡ δ, Ῥ. 53 564.; ἴΠοαῖχ ἱγρί- 

081 οἹαταοίατ, Ῥ. 54 8ᾳ.; ποτ θη. αἲ, 

Ῥ. 55 βᾳ., ἵν. 2, 3; 815 εαΠετίησς αἲ, 

Ρ. 58, 5ο, 1. 30; Ρταπᾶεαχ οἳ ἴπο ἵπ- 

οἰάσιῦς, Ῥ. 58; Ἠἱ5 βοοοπᾶ απᾶ εϊτᾶ 

τδΙ{5, Ῥ. 59, 6ο; 1αΐετ τὶςΙῖς, Ρ. 62: 

ο1Ίπιθ οὗ Ὑα]θης, Ῥ. ὅᾳ ; βιρβθαπθηῦ 

Ἠ1βύοιγ οὗ {9 ΟΠτοἩ οὗ, Ρ. 65; 6ρί- 

ΒΟΟΡΔΟΥ͂ δ, Ῥ. 215 

ΤἨΙΗΡΡίαΠΡ, ὑπ6: ὑπϑῖτ' Θουηγ δ ΐου5 

σὺ δὲ Ῥαπ], Ρ. 26 5α., 59; ΔΌΒΘΠΟΘ 

οἱ Φυδδίδϑτη Π1ΟἨ6, Ῥ. 53, 68; ὑμοὶν 

ΒάοΠίγ ἰο δύ Ῥατ], Ῥ. 53, 58; ἴΠοαγ 

βεπᾶ το]εῖ {ο ΤΩ; Ρ. 61; Ἱ. 5, 7, 1γ. 

15 56. ; 15 α[ἴοοξίοη [ον {Ἠθιι, Ρ. 66, 

67, 1. 1; ἐλαῖτ εαβΘχΙηβΒ, Ῥ. 58, 50; 

ὑμαῖτ ἰτῖῇθ, Ῥ. 67, 68, 1. 4. ΠΠ. τς τὶ 

284., 7; οοπιπιαπ]σοαὔίοης ἢ Ίσηα- 

ὑϊα8, Ῥ. 62, 63: οοιτοβροπάθηςθ ὙΠ 

Έο]γοατ, Ρ. 63, 64; 1οϑὺ Ιεέΐοτς (ϱ) οὗ 

Βΐ Ῥαπ] ἴο {παπι, 11. 1. Ῥ. 128 54. 

Ῥ)ΠΙρρίαἨβ, Ἡρίδί]ο {ο πο; νψτ]ίοπ 

Ίο Ὦοπῃ]θ, Ῥ. 12, 30 84.; ἀαΐο οἵ, 

Ῥ. 31 84., 62, 173: οἰοιπιβίαηοθς δὖ 

[86 πῃβ, Ῥ. 33, 34: 105 πιοῖνο, Ρ. 

66 5ᾳ.; βἰταείατο απᾷ οοπ{οπ{Β, Ὁ. 68 

586. ; Ἰπίειγαρίίοη οὗ, Ρ. 6ο, 111. 2, 1ν. 

ο» Ἰπῖερτϊίγ οὗ, Ρ. 69, 1, 1; 6εΠΊΙηθ- 

ηΘ5Β Οὗ, Ῥ. 74 8ᾳ.; απβίοπ {ο {αᾷ8- 

17915 ἢ. Ῥ. 17, 60, Ἱ. 15 8ᾳ., ΠΠ. ο ΕΠ.; 

1.5 οἸαχασίοτΙβ{οβ, Ὁ. 42, 66 54., 73 

56. ; 108. οἩοοχ[α] ἴοπο, Ῥ. 66, 1. 1, 4, 
28, 1. 19, 111. 1, ἵν. 4, 6; οοπιρατθᾶ 

τὰ Αοβ, Ρ. 38 8αᾳ.; πλ Οο]. 

Ἠρῃθ5. Ῥ11]επι., Ῥ. 38, 41 84ᾳ.; πια 

ἨοΠΙΒΏΒ, Ῥ. 42 84.; ΝΕ Τ]θβρβ8]ο- 

ΠΛΆΤΗ. Ῥ. 66, 67, Ἱ. τ, 28, ἶν. 1, 15, 
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τό; πὶζ ἄπἰαΙαης, 1. 1. 15; ὙΠ 

2 Οοτ]πζμίαης, 11. 5; Ῥαρ]ο τοβᾶῖης 

οὗ, Ρ. 65; 165598 {ο "6 ἄθτῖγεᾶ ἔποπι, 

Ρ. 73 
Ῥμ]ίρρορο]ίς οοπ/{αςεᾶ πι ΡΗΙΗΡΡΙ, 

Ῥ. 65 
Ῥμί]βίίπες 1 Ὦοππθ, Ῥ. 173 

Ῥμή]ο, οἩ {86 Ὑγονᾶ, 11. 25 815 τι88 οὗ 

μορφή, Ῥ. 130 

Ῥ]πα]ο]οσΆβ, Ῥ. 177 

ΡΠΙΙΟΒΟΡΗΥ, 1αΐετ ἄτθείς, Ρ. 271 56. 

Ῥη]εσοη, Ῥ. 1οο 

Ῥϊοιβ Ῥ]οπσήπιαἨ, Ρ. 327 

Ῥιησίμβ, Ῥ. 217 

Ῥ]ϊπέίᾳ ΒορΏία, µορφή δια σχῆμα ἴπ, Ρ. 

132 86. 
Ῥίΐας (1 οἱ ὮΏοπιθ), Ρ. τύο, 222 
Ῥ]αΐο (ΡΙα{οπΙςίβ), οἴ]]ος οἳ, 1. 4: 186 

οἱ µορφή, εἶδος, οἵο. ἴπ, Ῥ. 128 8ᾳ.: Ἠ18 

Ῥονίταϊὃ οἳ {86 7π8ὺ τη, Ῥ. 203 

ῬΙαΐατοι ; Ἠΐ5 ΒΙ]θπο6 α οτί ΟΕ] β 88, 

Ῥ. 28; 15 τι88 οὗ μορφή, Ῥ. 129 

Ῥο]σοατρ; ὃ ὈΙΒΒΟΡ, Ρ. 210, 212 ; ΥἱΒΙὺβ 

Έοπηο, Ρ. 222 ; ΘΗ ΔΙΥΒΙΒ οἱ Π15 ορ15119, 

Ῥ. 63 5Ξᾳ.; 105 ἆαΐθ, Ῥ. 63; Ώ8βΒ8Ρ6Ρ 

ἰπ 1 οχρ]αϊπεᾷ, Ὁ. 63, 64, 140 84., 

ἰγ. 15: Υϑοορ 805 ἴἨτθῬ ογᾶθυβ, Ῥ. 

οϑ; δᾶορίβ δῦ Ῥδὰ]}5 Ἰαηρσπαρε, Ῥ. 

75, Ἱ. 47, ἵν. 1ο; 8ρθαΚ6 οὗ ἘΠΡ15119 

(ος Ἐ! 15.165) {ο ῬΕΙ͂ ΡΡίδη5, Ρ. 138, 

140 84.; ΙΠΕΠΙΟΠΒ πο ὈΙΒΠΟΡ οἵ 

ῬΠΙΗΡΡΙ, Ρ. 218 ; 88 ποὺ βϑδοθυᾶοίβὶ 

ὙἱΘΎβ, Ῥ. 251 86. 

Ῥο]ψοταῖος (οὗ Ἐρ]θεπς), απᾶ Ἠϊ5 τοα- 

Π19Ἠ5, Ῥ. 213; Ῥαββ8ρ68 απούθα ἔτοπα 

Ἠϊπῃ, Ῥ. 212, 214: πούϊοθ οὗ δύ ἆομπ 

ἴῃ, Ῥ. 253: 15 ΒΘ βαοετᾷοία] Ὁ. 253 

Ῥοπηρθείπβ, Ὁ. 14 

Ῥοπιροπία τοοῖπα, ὈΥΟΌΔΌΙΥ α ΟἨτῖς- 

Παη, Ὁ. 21 

Ῥορραα; Ποὺ οἩατασίεχ, Ὁ. 5; τε]αθῖοτ5 

ΜΠ πο 968, Ῥ. 5, 6, 330; 5αῬΏροβεᾶ 
απἰαβοπ]βπι{ο δύ δα], Ὁ. 30, 41, 330; 

τορου θᾶ ἃ ΟἨτίβίαη, Ῥ. 21 

Ῥοβιάοῃῖαβ [Π6 Βῄοῖα, Ῥ. 310 

Ῥοΐίμίπαβ, Ὁ. 224 

Ῥχγεαϊοαῦϊο Ῥαπ], Ὁ. 202 
ΡΙΦΟΤΟΣ, αΠΟΙΠΘΥ Ὠ εν] {οΥ ἀπαπαγΙσ, Ὁ. 51 

Ῥυρῦου δ 6ΛΤΗΡ, Ῥ. 9, 1ΟῚ 58. 

ΙΝΡΗΕΣ. 

Ῥναίοτίαη στιὰ 8, Ὁ. 7, 0,19, 100 βᾳ.: 

ρταίεοῦ οὗ ἴπο, Ὁ. 7, 8, 301 

ῬγεβύοπΙαΏα; 5866 πραιτώριον 

ΡΤΘΒΌΥΊΘΥ (6167), απηοπσ {π6 ἆθπᾳ, Ῥ. 

06, 1921 ἐπίσκοπος 8 ΑΥΠΟΠΥΠΙΘ Οὗ, | 

Ῥ. 95 8ᾳ., 192 84. ; ΟἨτβῖαη ῬΥΘΒΌΥ- | 

[ ἴθ 15 ἀετ]τεά ἴτοπι {ο βΥπαρορα9, Ρ. 

102 86. ; ἴῃ ἴπθ πιοῖ]θς ΟΠπτοῃ, Ρ. 

103; ἴῃ επ] ΟΠάΤΟΠΘΒ, Ῥ. 102 84.; 

ὑμοῖν ἆπᾖΙ6Β, Ῥ. 194 56. ; 8:61} παΠ1ΘΒ, 

Ῥ. 104; ὈΙΒΠΟΡΒ 850 ΟΔ1168, Ὁ. 228 56. ; 

ον δἀᾶτθββθα ὮΥ ὈΙΒΠΟΡΒ, Ῥ. οὔ 8α.; 

430; 'Ῥιθβυγύετί ἀοοῦοτθΒβ, Ῥ. 195; 

566 πιζπἰβίγη, ϱ1ε5ὲ, οἵο. 

Ῥτθβοπῦ {6ηβο, {οτοῬ οὗ, 11. 17 

Ῥυϊθϑὺ αἰθυ σι θη θα ἔτοπι Ῥτοβογίατ, Ὁ. 

186: ἴ]θ {πο οοπ{αξοᾶ 1Ώ ΤΙΣ 181- 

σααρθ8, Ρ. 186, 216 

Ῥρτϊθβίποοᾶ; Ἰᾷθβ οΟΠΙΠΙΟΠ ἴο «ΘΒ 

δα Ἠθαίπεῃ, Ρ. 182, 265: 11ο ΟἨτ]β- 

Παπ, Ῥ. 183, 184 Βᾳ., 264 8ᾳ.: απ]- 

γετβα], 11. 17, Ῥ. 268: {86 ον ΒΕ, Ὁ. | 

182; ποὺ οα]]εᾶ κλῆρος, Ῥ. 247; 8Ώ8- 

ΊοσΥ πι Οτ]βίαη πηϊηΙδίώγ, 263 βα.; 

566 πιὐπίδίγἡ, δαοεγᾶοίατίδπι, οἷο, 

Ῥτίτιας οὗ ΟοτΙπΏἩ, Ῥ. στό 

Ῥτίβοῖ]]α; 5660 άφιῦῖα 

Ῥτοξθασδα, ϱ. 52 

Ῥτογτοσαί]ο, Ὁ. 7 

Ῥπρ]αβ οἵ Α{Π6ΠἨΒ, Ὁ. 217 
Ῥπίεο!, Ῥ. 26, 33 

ῬΡγίποπεςς οὖ ΕΗΙΠρΡῖ, Ῥ. 54 

πάλιν (118 ροβΙ{ϊοπ), 1. 26 
παλλαντιανός, Ῥ. 10ο 

παραβολεύεσθαι (-βουλεύεσθαιν), 11. 3ο 

παράκλησις, Ἡ. 1 

παραμένειν (μένειν), 1. 25 

παραμύθιον, 11. 1 
παρρησία, ἱ. 29 

πᾶς ; οἱ πάντες, 1ϊ. 21; τὰ πάντα, 111. 8; 

ἐν παντί, ἐν πᾶσι, ἵν. 12 

πεινᾶν, ἵγ. 2 

πεποιθέναι ΜΔ ατα, Ἱ. 1 
περισσοτέρως, 1. 14 

πίστις (ἡ) Ῥειβοπ]βαᾶ, 1. 27 

πλεονεξία, Ῥ. 6: 

πληροῦσθαι “ΙΔ 80018., Ἱ. 11 

πλήν, Πῖ, 16; πλὴν ὅτι, 1. 15 

πνεῦμα (ψυχή), 1. 27 
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πολιτεύεσθαι, 1. 27 

πολίτευμα, 111. 29 

πραιτώριον, Ὁ. 9, 29, 30, 99 8ᾳ., 1. 12 
πρεσβύτερος; 8566 ΡΥ6ξΌί6Υ 

προκοπή, 1. 12 

προσευχή (δέησις), ἵν. 6 

προσφιλής, 1τ. 8 

πρόφασις, 1. 18 

πρύτανις, Ὁ. 107 

πρωτοκαθεδρίτης, Ῥ. 210 

πρῶτος (πιυπουὺ αχ[σ]θ), 1. 5 

πτύρεσθαι, 1. 28 

φαίνειν, φαίνεσθαι, 1. 15 

φθάνειν εἰς, 11. 16 

Φιλιππήσιοι (απᾶ ΟἾΘΥ {ο1118), 1. 15 

Φόβος καὶ τρόμος, 1ϊ. 12 

φρονεῖν τὸ ἕν, τὸ αὐτό, 11. 2 

φωστήρ, 11. 15 

ψυχή, 1. 27, Ἡ. 2 

Ωπαᾶταίας, Ῥ. 217 

Ωπἱπήβοχκπο Οοπποί], Ὁ. 198, 1809 

ααἰπᾳπεηπαβ, Ῥ. 51 

Ἠοραρίϊσπι οἱ Ἠοετοαίῖοβ, Ῥ. 242 

ΥΘΡΙΥΤΘΟΙΟΗ, Ῥοπεί οἳ {Πθ, 111, το, Ὦ. 

9320) 324 

Ἠοτο]αίίοη; 566 4ροσαῖγρ8θ 

τἰρΏ{θοι5ηθΒ8 ὈΥῪ δι ἢ απ Ὦγ 1.1, 1. τή, 

11, 9 
Ἠίδο)]’ς {ποοτίθβ, Ὁ. 188 

Ῥοππαβη Ἐπαρίτος 15 τε]αῦίοη5 {ο Οτῖβ- 

ΜαπΙζγ, Ῥ. 1, 24: οοβπιοροΠίαη 14ε8 

τοα]βεᾶ ἴῃ, Ὁ. 3ο6 

Ώοπιαμς, Πρϊςί]ο {ο {1ο βα]αίαὔίοης 11), 

Ῥ. 16, 17, 20, 173 86. ; 60ΠΟΙΠΒἴΟΙΥ 

ἴοπο οὗ, Ῥ. 17; ἱπίορτϊσ οὗ, Ῥ. 177; 

105. τοβδοπηῬ]αποθ {ο ΤΗΙΠρρίαη5, Ὁ. 

42 84. 

Ίνοπαθ, ἆοπβ ἴῃ, Ῥ. 14, 173; ἀ18θΚ8 απᾶ 

Ονἱεπία]ς ἴῃ, Ῥ. 173 84.) 178 

Ἔοπιθ, ὑπ ΟἨατο] οὗ, Ῥ. 13 Β6.; 105 

οοπαροβῖοπ απᾶ οἸατασίθτ, Ῥ. 13; 

{ον 5} ΟἨτίςαης ἴῃ, Ὁ. τό Βα.; ἄεπ- 

{16 ΟἨτΙ6ΙαηΡ 1π, Ὁ. 18; θαυ] θοῦ 6οἩ- 

γοτζβ 1{0Υ8ΙΡΠΘΙΒ, Ὁ. 173; δὺ ΕΒτοῦ 

ἀτοεῖς, ποὺ Τιαίῃ, Ῥ. 19, 2ο, 223; 

ὑγδηβιύϊοι {ο ἃ Τα ΟΠ ΤΟ, Ρ. 223; 

βοο]α] ταη]ς οἳ, Ὁ. 20 56.; ταρὶᾷ στόν 
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οἳ, Ρ. 25, 32 84.; ἆ6εβοοιβ 1]ταϊθα ἰυ 

ΒΕΥΟΠ, Ῥ. 188 5864.; ΘΡΙΒΟΟΡΘΟΥ απᾶ 

Οτο] ροτετητηθηύ ἴῃ, Ῥ. 217 86." 

ΒΌΘΟΘΞΒΙΟΙ απᾶ «Ἡτοπο]οςσγ οὗ ὈΙΒΠΟΡΒ, 

Ῥ. τόρ, 220 54.; ΘΟΥΩΤ τ] δ 05 ΠΗ 

Ογρυΐδῃ, Ὁ. 241 56.; 566 ΟἸοηιοηβ 1ο- 

ππαπιιδ, ΝΝοΥο, αι (5), εἴο. 

Ἠοίμο, οἱ χο 8 5615 οἵ {π6 ΑΡΟΟΒΙΥΡΕΘ, 

Ῥ. 190; οἩ {86 οτἱἰσίΏ οἳ ΘΡΙΒΟΟΡΔΟΥ, 

Ῥ. 201 ΕΠ. 

Βυΐα8, Ρ. το, 176 

Φαοσγᾶοἰα]ίδη}; {11ο ἴρτπα ἀοΏποᾶ, Ῥ. 245; 

105. 4,βοπορῬ 1Π πο Ν.Τ., Ὁ. 181, 183, 

244.56., 264 56. ; ταρ]ᾶ σγονίῃ, Ῥ. 245; 

ῬΙΌΡΥΘΒΒ οὗ ἀετε]ορπιθηί, Ῥ. 253 56.; 

ΠΟΥ {αχ Ἰπηοοθηΐ, Ὁ. 257; πΠείμος 

ἆπο {ο 96 15} οὐ θα] ᾿ ἤ π ΘΠ 668, 

Ῥ. 259 54.; 596 ϱγεδί]ιοοᾶ 

βαοτίῇοο (οἴου! 5); πδο οἳ ἴπο ἴθτπῃ {η 

186 Ν. Τ., Ρ. 26τ εα. 

Βασασίς, Ὁ. 213 

εβα]ηῖῦς,) 1.1 

Βαπηατίαης 1 Ἡοσηθ, Ῥ. 172 

Βατ] δα Ῥαπ], 1. 6 

Βοµπεορίας, ογΙ1οἴδΏ16 ΟἿ, Ὁ. 156, 170 

Β8ηΏθ08Σ ῬοββΙΡΙγ οἳ ΒΠοετ]δῖο 1868, ἢ. 

2771 Πἱ5 Ρετδοπα] αρρθαβταπος, Ὁ. 284; 

το] δύϊουιβ πα ἛἌετο, Ῥ. 2, 312; 815 

τατεπαςηῦ, Ῥ. 57 6Ἠτοπο]οσΥ οἱ 15 

ππΙθίησς, Ῥ. 2091, 208: ΕΡπτΙοπς γγοτ]ς 

αβοτ]ραᾶ ἴο, Ρ. 331 8ᾳ.: Ἠααςδθ”ϐ ες- 

ὗοη οὗ, Ῥ. 320, 331; 5 οἨαχαοίος, 

Ῥ. 311 86.; 815. οὗ οοη]θββίοης οὗ 

ΠΘΔΙΘΒΒ, Ρ. 312 86α.; ΟἹ 119 968, 

Ῥ. 14; 5Ί]επςσο αροτπί {πο ΟἨτ]βΙαπς, 

Ῥ. 28,30; 9η ἴποθ ρορα]αίίοη οὗ Ώοππο, 

Ῥ. 173: αοοοιπἰεά ἃ ΟἨτ]βίίαἩ, Ὁ. 

2797 επρΏροβθᾷ οοηποχίοη πα οὐ 
Ῥατ], Ῥ. 279, 399 5ᾳ.5 Ηἰεταῦατθ οἩἨ 

ἴπο ϱαρ]οοῦ, Ῥ. 278” οοπαρατθᾶ απᾶ 

οοπἰταβἰοᾶ πὰ ἢ δὲ Ῥατπ], Ῥ. 277 84.5 

οοϊποϊάσεπςορ οὗ {ποισηῦ απά ΙἹαησαασο 

σι ὑπ Ἠ1]θ, Ὦ. 2768 54. ; παι οἳ 

ἀοᾶ, Ῥ. 278 54. ; τε]αἴΙοη οὗ πΊ8η {ο 

ᾳοᾶ, Ρ. 279 5ᾳ.; ϱπατᾷἰαη απρσο]ς, Ὁ. 

2707 απ Ἱπάπε]ίης ΒΡΙσ, Ῥ. 28ο; 

του τ οἳ ΕΙΠ, Ῥ. 289 56.; ἐπε 

οοπηβοίθηος, Ρ. 281; 56]{-οχαταϊπβ]ίίοτ, 
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εἷο.,Ῥ. 281 54.; ἀπ 165 ἑοπατᾶβ οὐ 615, 

Ῥ. 282 54.; Ῥατα]]εῖς {ο [Π6 ΒΕΥΠΙΟΠ ΟἨ 

{π6 Μουμὺ απᾶ ἴο πθ (ἀοβρϑὶβ, ἢ. 

283 54.; ἴο {π6 Αγροβίοιο Ἠρίβί]65, 

Ῥ. 287; ἰο δὺ Ῥαπ], Ρ. 287 5α., 11. 17; 
ἑα]]ασοίοας 1Π{6γ6ησΘΕ ἴΠθτείτοπῃ, Ὁ. 

201; Ἠ15 οΡΗραΔΙοΏβ 6ο οατ]1ετ πτΙὔετς, 

Ῥ. 292 84.; Ῥοτγαῖῦ οὗ {1ο π]βε τα 8, 

Ῥ. 201 8ᾳ., 203; 8 ὑγι6 Βδοίο 1 15 

ἴΠθο]οςσγ απᾶ Π5 αἴλ]Ι6Ρ, Ῥ. 294 5α.; 

Ἠϊ5 ῬΟΒΒ1016 Ἐποπ]εᾶσο οἱ ΟἨτὶδΙαη- 

17, Ὁ. 29ο 84.; 15 οοβιιοροΠ{αΠΙδτη, 

Ῥ. 296 5α.; 815 γᾶρτιθ 1άεας οἱ ΙΠΙΤΙΟΤ- 

{α111γ, Ὁ. 323 86.; ΔΒ. 5ΕΠ5Θ οἱ πο 

ηθθᾶ οὗ α Ἠ]βίοχίο Ὀ8518, Ῥ. 226: 590 

Φοἰσϊςπυ 

Ώοηθσᾳ απᾶ Ῥαπ], ἐμ Ἰομίοτβ οὗ; ἆο- 

βοτ]ρεᾶ, Ῥ. 271, 320, 339 Βᾶ:; ΜῈΒ 

απᾶ ο] δΐοης οὗ, Ῥ. 320; πιοίῖτο οὗ {86 

0ΥΡ61Υ, Ὁ. 329; ορίηῖοη οὗ δ {6ΥοΥ1Θ 

αροιῦ {Πεπα, Ῥ. 271, 330, 331; 1ηΕΠ- 

{οποᾶ Ὦγ δὺ Απσαξῆπο απᾶ Ἰδοὺ 

ΦΤΙΜΘΥΒ, Ῥ. 320; ἰΠεῖι ΕΡΊΤΙΟΠΡΗΕΡΡ, 

Ῥ. 271, 320; ἃ ἴ]ιθοτγ τεεροσίίηρ γμεπα 

αἸβοιβηθᾶ, Ῥ. 231 5ᾳ.: 46 6ορία 7έε7- 

θογιπι παει ]οπθᾷ ἴῃ {ΠθΠ1, Ὁ. 3231 54. 

ΒογαΡρίοἩ, Ὁ. 211, 213 
Ῥογοαι, αρροἰπ{πιεπ{ οὗ {Π6, Ὁ. τ87 86. ; 

Π6Υ πετο ἄθβοοὮΏβ, Ρ. 158 

5188, Ῥ. 49 
ΒΙΗΡΙΙοΙ(γ, αίτεςς Ιαῖᾷ ΟἿ, 11. 15 

51 ; 566 ῥοσσαίιπι 

ΕΊαγος; ὑποὶν Ῥοβίῆοπ γαϊβϑᾶ Ὦγ ΟΗτίβ- 

ΦΙαπΙ{γ, Ῥ. 57; ἱταηδίαυ οὗ, Ρ. 175 

Βοοτγαΐθς, ΟΏ αὐτάρκεια, ἵν. 11; ΟἿ ϱτ6- 

Ῥρατα[ίοη ἴου ἀθαίμ, Ῥ. 325 

ΒΟ06Υ, Ὁ. 223 

ΒΙΟΠΥ5, Ῥ. 1ο, 174 

βἰαάΐτπα, τηδίαΡΒογ οἳ {ἐμπο, 1. 27, Ἡ. τό, 

11, τὴ 1τ. 1 

εἰαΐο αἴνον ἀεαῖ]ι, 1. 23 

ΒίερΏεη οὗ Ἠοπῃθ, Ὁ. 242 

Βήαομοας, Ῥ. το 

Μῇοϊοῖσπι; τῖςθ οὗ, Ὁ. 271 8α.; ΟπΙεπία] 

οτ]ρῖΏ απᾶ οἩαταοῦετ οἳ, Ῥ. 273 56.» 

275 5., 200 8ᾳ., 310, 310, 3235 6Χ- 

εἰπβῖνο αἰζαπ[ῖοη ο ε{Π108, Ὁ. 27456.; 

πηοσ]θοί οὗ Ῥ]ηγείοβ απᾶ Ἰορίο, Ὁ. 274 

εα.. 155 ρτορμοἴϊο οπαγαοίετ, Ὁ. 275 8ᾳ.; 

115 πγεβπατᾶ ῬΙΟςΙ6ΘΡ6, Ῥ. 276: [89 

ο]άαχ Βύ6168, Ρ. 399 5ᾳ.; Βήοϊοίδτι αὖ 

Ταχρας, Ῥ. 303 Β4.; ἴῃ Ἠοπῃθ, Ρ. 276, 

319; ηαί]το Ρ]8665 οὗ 108 στοαῦ [68 0}- 

615, Ῥ. 209, 303 5α.; 105. οΏΠΗραΙοπΒ 

ἴο ο πάβίδτα, Ῥ. 2090 84.; 8 ΡΙΘΡΒΤΒ- 

οτι ἴου πο (οβραΙ, Ῥ. 392 8α.; πιᾶθ 

ΙπῃπαποῬ οὗ 155 τοοβΏΏΙα1Υ, Ὁ. 303: 

οοπίταςδυ {ο ΟἨτ]ς6ΙαπΙζγ, Ῥ. 203 86.; 

208; 105 πιαῦετία]Ιβῖο ραπ{]είδη, Ὁ. 

204; 319 86.; Θοῃβιβύθηῦ Ρ]αβρΠΕΙΠΙ6Β, 

Ῥ. 205, 316; πο ΘΟ ΒΟΙΟΤΙΒΉΘΒΒ οἳ 51}, 

Ῥ. 206, 321 86.; ΄β46ετ 501 1065,᾿ Ρ. 

480, 296; ἔδυ αἰ]ῖος οἳ, Ὁ. 206 54.» 

221 86.; ΡΘΙΠΥ οὗ, Ρ. 207, 322; ἅ6- 

Ώαπορ οὗ παίττο 1η, Ῥ. 321; ΙΠ6ΟΠΡΒΙΒ- 

ἰεποίθρ οἵ, Ρ. 208, 321; Ῥαχαάοσθβ πᾶ 

ρατα]οσίδτης οἳ, Ῥ. 2325: 105 6ΟΡΒΠΙΟΡΟ- 

Παπῖσπα, 11, 29, Ῥ. 305 84.1 οοπ{οπαρῦ 

οὗ {π6 Ῥοάγ, 111. σο; αὐτάρκεια, ἵν. 11; 

ἴμθ 56 ΤΊΦΗ, Ὁ. 504 54.5 ἀΐγϑυβθ απᾶ 

τασαο Ιάθας αὈοπί πια) 5 ΙΠΠΟΥΣ ΠΥ, 

Ῥ. 322 5.7 ηο Ἰᾷθα οὗ τοὺ αὐ οι, 

Ῥ. 325 5α.; παηῦ οὗ ἃ Ηϊβίοτίο Ῥα51β, 

Ῥ. 326 Βᾳ.; τεΠβίοτιβ ἀΙτεςίοΥΒ, Ὁ. 310; 

Ππρχτογοᾶ {πεο]οργ ἵπ ἨριοῦείἩβ, Ρ. 

216; Ἰτηρτουθᾶ οἴμίοξ{α Μ. Λιτε]ίας, 

Ρ.217; πιοβιΠοαὐίοηβ απᾶ ἀἄθεο]ίπο οὗ, 

Ῥ. 919; ἨγΠΙΠΟΙΟΡΥ οἳ, Ρ. 320; ϱΧ- 

οΙπβίγεΠπεΒΒ οἳ, Ρ. 322; Τ1θαρτο τοβπ]{8 

οὗ, Ῥ. 309 54.» 310; 681565 οἳ ἴα11χθ, 

Ρ.319 5ᾳ.; 566 Ερίαίσίμς, ΜΗ. 4 ωγεϊΐως, 

Φοπιοσα, Ζοπο, οἷο. 

βΠΡάθΘαΟΟΗΡ, Ῥ. 180 

Βιθίοπ]Ἁβ, οη {πθ ὅθ 5 ἵπ ἘῬοτῃς, Ὁ. τό; 

οἷν ΟΙ6Ιπ6ΊΠΒ απᾶ Ῥοπήή]α, Ὁ. 22 

ΒΥιΠΡοΙα1Η, ραβς οἱ, Ῥ. 48 

ΒγπιεοἩ (ΒΡ. οὗ ζεταδα]επ]), Ῥ. 293, 205 
ϱγηαβοσαθ5; οΏατασίετ απ ηππηΡετ Οὗ, 

Ῥ. 102; ϑἀορίθα Ὦγ ἴπο ΟΠΗΙβ6ΙαΠΒ, 

Ῥ. 207; 85,615 οὗ, Ῥ. 100; Σπ16ς οἱ, 

Ῥ. 192; 6ΠαπαΠ οὗ, Ὁ. 180 86. 

βγηοᾶς (ΘΡΙ560081), Ῥ. 214, 224: 242 

Βγηίσομο, 1Τ. 2, Ῥ. 170 

Εγτίαπ ΟΠτατοἩ, Ρ. 11; 5αορτᾶοία 157 
ἴῃ, Ῥ. 261; 866 ἀποϊεπί ϑυτγίας Ῥοει- 

πιεγιῖδ 

Βστίαης ἴῃ Ἠοπ]θ, Ὁ. 173 

σάρξ, Ῥ. 257 
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σκοπεῖν, , 4.; σκοπεῖτε, ΠΠ. τ7 

σκύβαλα, εἶο., 111. 8 

σπένδοµαι, 11. 17 
σπλάγχνα (σπλαγχνίζεσθαι),1. 8, 11. 1 
στέφανος (διάδημα), ἱγ.1 

στήκειν, Ἱ. 27, 1Υ.1 

στρατήγιον, Ῥ. 1961 

στρατοπεδάρχης, Ῥ. 7, ΤΟΙ 

συγχαίρειν, 11. 17 

συμμόρφος (-φοῦσθαι, -φίξεσθαι), Ὁ. 129 

56. 
συναθλεῖν, 1. 27 

συναιχμάλωτος, Ῥ. τι 

συνείδησις, Ὁ. 303 

σύνζυγος, 1Τ. 3 

συνμιμηταί, 111. 17 

συνσχηματίζεσθαι, Ῥ. 130 56. 

Συντύχη, 1Υ. 2 

σχῆμα (μορφή, ὁμοίωμα), 11. 6 βᾳ., Ρ. 127 
βα. 

Ταοϊύαβ οη [πο ΟἨτΙΕΙ8ΗΡ, Ῥ. 24 
Ταχραβ, Β{οἱοίβτι αὖ, Ῥ. 393 84. 

Τε]αβρμοτας, Ῥ. 222 

ἰθπῦ, τη ΠΟΥ 1ΓοΊ1 α, 1. 23 

Του] δ: ΟἹ πο Ῥπρρίαη Ιεὔίον, 

Ῥ. 65, 77} ΟἹ ΘΡΙΒΟΟΡΒΟΥ, Ῥ. 212, 915, 

227,230; 9η 80 Οτο] απᾶ ῬίβΠορβ 

οὐ ΈἨοπιθ, Ῥ. 223 84. ΟΠ Βθ6Πθ08, 

Ῥ. 27ο; οὐ παΐπτα] ΟἨτιςΗαπΙζγ, Ρ. 

227; 1188 οὗ “οἸεταβ” ἴῃ, Ῥ. 248; 58- 

ορτάοἵα] τίοπς οὗ, Ὦ. 255 56. 

Τορίδχηθηΐβ οἳ {1ο Τπο]νο Ῥαΐτίασλμς: 

πο βαοοτᾷοίβ]ΙβΠ1 1Π, Ῥ. 250 54.; 16- 
βοπηΡ]αποθΒ ἴο ΕΗΠρρίαἨΡ 1Ἠ, Ρ. 75 

ἐπαπκβοϊνίης, ἀπὺγ οἳ, ἵν. 6 

Τποερα{ΠΙβ, Ῥ. 2908 

Τποοᾶοτο οὗ Μορρβαθβίθϊα; αραξβαρο 6Οἵ- 

τεοεᾷ απ οκρ]α]πεᾶ, Ὁ. 97; οἩὗ 

ῬΙβΠοβρ5 απᾶ ῬτθββγίθΙΒ, Ῥ. 99; οἩ 

ῬίβΠοΡβΡ απᾶ ΑΡοβ/]65, Ρ. 195; οἩ ῥ18- 

ἰοτίαπα, Ῥ. 99 

ΤΠοοᾶοχοί, οἩ. ῬίβΊορβ απᾶ Ρτθ5Ῥγ{θΥΒ, 

Ῥ.09; ΟἹ ὈΙΒΠΟΡΒ απᾶ ΑΡοβί16Ρ, Ρ. 105 

βα.; ΟἿ. Ῥταίοτίαπα, Ῥ. 10ο 

Τποορβμί]πας οἳ ΑπΙοοΟΗ, Ρ. 211 

Τηοδορβῆπς οὗ Οβατ68, Ῥ. 290 

Τ]οδβρβα]οπίαης, ΕΡρϊςί]ο5 {ο {πὸ:; 566 Ρ/ιῖ- 

ἱρρίαπς, Ερίειῖ6ς ἐο ἴ]ιο 
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Τηθβρα]οπῖσα, παϊβία]κθ τοβρθοἰΙηρ, Ὁ. 5ο; 

Ἰοβὺ Ιεἰζθτβ {ο, Ῥ. 139; ερίδοοραογ αἲ, 

Ῥ. 215 
ΤἩοπιας, Λοῖς οὗ; τείογοησθ {ο ΡΗΠΙρ- 

Ῥίδη8, Ῥ. Τό 

ΤἨῃταςθ, ΘΡΙΒΟΟΡΘΟΥ͂ ἴῃ, Ῥ. 217 

ΤἨταδεας οὗ Ἐππηθηία, Ρ. 214 

ὑπαπάσετίης Ἱερίοη, Ὁ. 29 

ΤΠἨσαμτα, Τῳάἱα οὗ, Ρ. 54 

Τήρετίαβδ; Ἠϊ5 ἰτοαίηεπί οἱ Αρτῖργα, 

Ῥ. 103 54.; οὗ Ώταβδης, Ῥ. 193; Ῥτ8- 

{οπίαη οαπάΡ Ῥα1]{ Ὦγ, Ρ. τοι 

Τ1σε]Ηπτς, Ὁ. 5, 41 

ΤἘπποίπεας; Ἠἱ5 οἨατασίοχγ, Ἡ. 2ο 8ᾳ.; 

1η Ὦοπ]θ, Ῥ. 11: δὺ ῬΠΙΠρρί, Ρ. 49, 

5ο, 62,1. 1,11. 19 5. ; Ἠ18 Ῥοβι οι. δὲ 
ἘΙΡΗΘβιιβ, Ῥ. 100 

ΤιαΒ; 15 Ροβιδίου ἴῃ Οτθίθ, Ρ. 199 

{γαηβοτΙροτ, Πα ΘΙΠΥ οὗ, 11, 1 

ἰγχαυθ!Πηρ,, ταῖθ οὐ αποϊθηῦ, Ρ. 38 

ΤΎγρῃεπα, Ρ. 175 86. 

Τγγρηοςα, ἐδ. 

Τρίηπσει βο]λοο], Ρ. 74, 170 86. 

ΤγοΏ]οιβ, Ὁ. 11, 91, 32 

Τγηάα]θ απᾶ οίπαχ τογβίοη5, χοπᾷσγίης 

οἱ πρεσβύτερος ἶπ, Ῥ. 246 

τὰ κατ᾽ ἐμέ, 1. 12 

ταπεινόφρων, οἷο., 11. 4 

τέλειοι, 111. 15 

τί γάρ; 1. τ8 

τὸ αὐτό, Ἡ, 18 

τοῦτο ἵνα, 1. 9 

Θεός, ὁ Θεός, 11. 6 

θεοσεβής, Ῥ. 5 

θεοφόρος, Ῥ. 315 

θλίψις, 1, 17 

θυσία, 1ϊ. 17 

θυσιαστήριον; 866 αἰίαγ 

γα]αεης (πο Ῥηρρίαπ); Ἠ15 ΟΥΤΏΘ, Ῥ. 

64, 215; ο πᾶπιθ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἴῃ Μα- 

ορἀοπία, Ῥ. 64 

Υιοίοτ οἵ ἨΏοπῃθ, Ῥ. 223 86. 

νίπθ, Ῥαταβ]ο οὗ {μο, Ῥ. 326 Βα. 

γπαϊηρα, οτΙΙΘΙΒΤΩΒ 9Ἠ, Ὁ. 188, 1090, 207 
γο]κπαατ, οτΙβΙοΙβτΡ 9Π, Ῥ. 170 

Ὀτραππβ, Ρ. το, 174 

γπ]σαίετοπάρτίης οἱ πρεσβύτερος, Ὁ. 246 
ὑμᾶς τοροβ{θᾶ, 1. 7 
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ὑμῖν οἷο. (ἴον ἑαυτοῖς εὔο.), 11. 5 

ὑπακοή, 11. 12 

ὑπάρχειν, Ἡ. 6, 11. 29 

ὑπερυψοῦν, Ἡ. 9 

ὙΥ1ΟΙ 5 τευβῖοἩ, Ὁ. 246 

τγιθβο]θτ οἩ ῬΥξθυου! γα, Ὁ. 103 

ψοπιαπ; ταϊφοὰ ὈΥ ΟὨΥ ΙΒ ΘΏ1ΟΥ, Ῥ. 58: 

56; Π6. 1πΠπθποθ ἴῃ Μεδοθάομϊδ,. 56 

τηοτᾶ οἱ ἀοᾶ, [μ6; 566 6Τ]δύ 

πτοτῖς, πο, 11. 20 

ΙΝΡΕΣ. 

Χγείας, Ὁ. 221, 222; Ῥτου τ ὮΒ Δϑοσρϑα 

το, Ρ. 222 
{ ξενία, Ὁ. 9 

ἤοπο; Ἠϊς βυβίθσα οοιαρασθᾶ ιδ] ἰραῦ 

οἱ Ὡρίοπτας, Ρ. 272 84.7 ΒΡΗΦΠΙΟΙ8Η, 

Ῥ. 273; 815 σβδυδοῦθι, Ῥ. 300; η] δᾶ- 

χρη χοᾶ ΡοΠ{γ,Ῥ. 296, 211; 8588 5 οὐσίδηι 

ΖΟΡΗΨΤΙΠΠΒ, Ῥ. 223 84. 

Ζούϊοτιβ, Ῥ. 214 

ζῆλος, 11. 6 

| 
| 
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ΑάάῑίίοπαΙ Λτοίο οτι ἐι6 Οἰννἰκέίαι ἡΠπίκίνη. 

ΑΒ ἃ Γι] τοαπιεπό οἵ ιο ἱπ[ογιπαδίοι οοπἑαϊποᾶά ἴῃ {ο τοσθηϊ]γ 
ραβ]ϊε]οά /οσίγίπο οὗ {ορ Τιυεῖυο 4γοδίζος πσου]ϊὰ μῶν τοααἰτοᾶ ΤΟΥ 
εχύεηβῖνο αά1θΙοΏβ {ο ὕ]ο 1ββαγ οη πο ΟΠ τ βύϊαῃ Μ{ΠΙΦίτΥγ ιαπ {1ο ὑΐπιο αὖ 
ΠΥ ἀἱδροξα] Δ] ον, 1 Ἠαγο ιοπσΏί 16 Ῥαςύ ἰο Ίοανο ὑπ Έββαγ {56} απ- 
ο]ὗογοᾶ, απᾶ {ο δα ἃ {9οπ τοπααχ]ς Ἠογο το]αίησ {ο ἴλο πο ἀ4ἱδοοΥογγ. 
Τηϊ6 οοιγβο παδ (ιο 1655 Αἰ ΠΟ], Ῥεσααδο Οίς ΠΟΥ ἀϊδοονογθᾶ ποτ 
ΒΟΘΠΙ8 {ο 116 ἴῃ α]πιοδῦ ΘΥΘΙῪ τοβροοῦ {ο οοπβτπι {πο νίθιν γι] Οἢ 1 Ἰαγο 
{αΚΚαῦ, απά αΠΥ αἱθογανίοης ΠΙΟ 1 πας]ιῦ πάγο 0ο Κα που] Ὦο οἩΙοΠΥ ἴὰ 
ἴμο πα οἳ οἰαοϊάαίίοα απᾶ βαρρ]επιεηί, 

Τπο ἆαίο οὗ ὑπ {λἰζαελθ Ἠαβ Ὦδςη ναγΙοΙΣΙΥ ἤχοα, Τ1μο Εχβῦ οᾷ]{ου 
ΏΥγοηπ]Ιος ρ]αοςᾶ 16 αθοπύ Α.Ρ. 1209---16ο. «ΑΠΙΟΠΟ ὑπ6 αἀγοσαίθς οὗ ἃ Ἰαΐθ 
ἀαίο αγθ Ἠαινπασ]ς (Τασία τι. ΟίΟΥο]ι6Ί τι. Ἱ. Ῥ. 63 84.), 0 αββίσης 10 
ἴο ἴο Ῥοτίοά Ῥούποεη Α.Ρ. 135 (ΟΥ 140) απᾶ Α.Ρ. 165, απά Η{σεπ{ο]ά, πιο 
Ῥ]ασος 16 α[:ου ἴ]ο τἱ59 οἵ ὑπ ΜοπίαπΙβέ οοη{γοΥΘΙΡΥ. Οὐ ἴμθ ολοι μαπᾶ 
Ζ1Ώπ (ΦΟΥ8ΕΛ.. σι’ (σοδεἠ. α΄. ζαιοπις τι. Ρ. 219) οοηδίἆθις ὑ]ιαῦ 165 οαηποῦ αγο 
Όθου ΥτΙζνεη Ιαΐ6Υ {απ Α.Ρ. 120; ΏροποῬ (7εαο]ύπ οὗ ιο Τιεῖυο 4οθίΐζες 
Ῥ. 139) 81Υο68 Όλο ρτοβαῦ]θ 1108 48 Α.Ρ. 7ο απά Α.Ρ. τοῦ; ολα (Τεαολ)ίπφ 
ο ἐδ Ίοε[υε 4γοδίΐ65, Ρ. 122) Ώ]αςςβ 16 Ὀδύπγθσι Α.Ρ. 90 απᾶ Α.Ρ. 100, 38 ὃ 
τουρΏ αρργοχΙπιαδίοη; απᾶ ῬΒαπ]ς (7Ώροίομ. Θιαγέα[φο]. 1884, Ῥ. 381 5ᾳ.) 
αβδδῖσης 10 {ο ιο Ἰαϑῦ απατίου οἵ ἔλο Πγεδῦ οοπίαΥ; πλ ο Βαραζίον (Γα 
Φιάαελὲ Ῥ. τ65) που] εναπ ἀδίθ 16 α5 θαΓΙΥ ἃ5 Α.Ρ. 5ο, Ὀοΐοτο δὲ Ῥαπ1 
ρτεαῦ ΠλἱββίοπαχΥγ 101ΥΠ6Υ5 ΤΟΥ͂Θ υπάσγία]κοη, 

ΈοΥ Πιγβο]{, 1 566 Πο Τ6αδοπ {ο ἆαραγῦ {νοπα ὑπο τοἈρ] Ππιζς (Α.Ρ. δο--- 
Α.Ρ. 110), ΟΝ 1 αββὶσηοᾶ {ο Τὸ ἵηπ α Ῥαρος τουνὰ αὖ πὸ 6ιαγζἰεῖο Οἠιγοῖ, 
6σπργερε (Ο/[ἱείαῖ Ιἐορογί, Ῥ. 230 84.; 366 3ἱδο Ἠιροδίίου, ἆαπ. 188ς, 
Ῥ. 1 84.), ὑποιρ] 16 πα]σ]ῦ ΡροξββΙὈ]ψ Ἰαγο Ῥουπ νυ ύθῃ α {υγ ΥθαΙ5 οαγ]ίου οἳ 
Ἰαΐου. Τη ἐλαῦ ραρος 1 βροκο οἵ Αἰοχαπάτία 48 ποὺ {πΙΥοΟΡαΑΡΙΥ ὑΠ6 Ῥίαςθ 
οὗ πας, οἩ {ο ρτουπά ια 16 15 ααοΐοᾷ Ὦγ, οὗ οοπίαΙης πια Ρίου ἴῃ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
ΨΙ0Π, ΠΙοΤΘ {Παπ οη9 Α]εχαπάτίαη ντου. Βαῦ {ο ὑΠ15 γίουυ, Ισ] Ίιαβ Ώθοιι 
ΡΘΠΘΤΑΙΙΥ πιαϊηίαϊἰποᾶ, ἃ Υ6υΥ βοτίοας απιά (6 αρροαΥβ ο πιο ΠΟ) αἰπιοβῦ 
ΙηβαρεγαΡ]θ οῬ]εοίίοπ ια Όοση αγσοᾷ. Τ]1ο ντου (δ 9) 5Ώθα]ς οὗ ὕΠ 6 οΟΥΙΙ 
{ΟΠ πΏῖο] {ῃ 6 οπο]ιατ]βθῖο Ῥτοαά 15 πιαᾶο 85 Πανίηςσ Ῥουπ βοα{ιοτεά 1Ώοῃ 
ὑλο πιοιη{αίΠ8 (διεσκορπισµένον ἐπάνω ὀρέων) απᾶ ραὐ]ιοτοᾶ ἑοροί]οι) ἴπίο 
οπθ. Τις 15 ἴ]ιο Ἰα5ῦ οχρτοββῖοη ΠΟ που] Ἠατο οσεεαττθᾶ {ο αΠ7 016 
ΣΙ Πρ’ ἴῃ ὑμο Ῥο]ία οὗ ο Νο, ὑλοιρ] παύατα] οποιςσΏ ἴῃ Ῥα]οβίπο ος 
γα, Ὑοῦ 16 15 ουγίοιδ]γ ααἲζο Ιποϊάσπία] απά απργοπιοα{ἑαίοᾶ. 

ΤῊΘ ΠιαίΠ ΥΘΑΒΟΠΡ {0Υ {1ο οατΙ7 ἀαίο αγο, Ὀεβίάςβ ιο αγο]λαῖο βΙπιρΗοἵγ 
οὗ {π6 π]οῖο ἀοσππιθηῖ, ἔθ πο {αοῦβ ὑμαὺ Όιο Εαολαχ]δὺ 15 501}} ρατύ οὗ ἃ 
πηρα] απᾶ οοππθοίρα πὶ {πο Ασαρο (αη ατταπροπιοπύ θῇ αὖ 811 ογοηίς 
αἷὰ ποὺ βαυνὶνο ὑπ6 Ῥρογεοοιθίοα οἱ Ῥτα]απ ἴῃ Βιμγπηῖα, θυ 15 16 ]αδίοά 5ο 
1οης) απ ὑπαῦ ἔΊπογο 15. πο ἔταςο οὐ {16 ορίβεορα] οῇϊσο 8.5 αἰβυϊποῦ {Ποια ιο 
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ῬΓΘΒΌΥ ΟΥΑΙ (ἃ ΡΠΘΠΟΙΠΘΠΟΠ π]]οὮ ῬοϊπόΒ 6ο πο βγεῦ ταἴἩθγ ἴἶναπ ἐμ βθοομὰ 
οθηῦατγ). | 

Μοτοαοτον ὑπ ρἰοαγο, πο} Ὁ Ῥγοβεπ{ς οὗ {Πο ἴΘΠΙΡΟΤΓΑΙΥ απᾶ ἴμο 
Ῥογπιαποπύῦ πηϊηϊδύνΥ πουῖηρ 5146 ὮΥ 514.6---ὔῃ 6 Ἰα0ῦ6υ οπογοασΒῖησ ΠΡΟ {Π|6 
ΕΟΥΠΙΘΥ---ἵ ιο 84Π1ο ΠΟ 1 Ἠαγο βοῦ {ογῦ]μ (Ρ. 1δς 88.) α5 οπατασίοτ]δέῖ]ο οὗ 
ἴλμο Ἰαΐου ἀασαάσβ οὗ ὑπ6 ΑΡροδίοᾗςο ασθ; απᾶ ούσοη ἨΠατηας]ς α11οπ8 (Ρ. ΤΟΙ) 
ἴλαῦ ιο αδρεοῦ οἵ ΟΠαΥοὰ οιραπ]σα]οη νο ἵν οχΏΙβΙύ5 ΟἸΟΒΟΙΥ τ6- 
βεπιρ]ο5 ἴμο τοργοδοπίαΙοῦς ἴῃ {πο ΕἸ γϑὺ Ἐρϊρί]ο {ο πο ΟοτΙπ(λίαηβ---ΠΊΟΥΘ 
οἱοβα]γ (11ο ἐλίπΙς) 6ΥεηΏ (απ Ἠοβο ἴῃ {ο Ἡρὶεῦ]ο 0ο ὑπ Ἡρ]οβίαπς, ἘΤ]θ 
Ῥογππαποθπῦ τη πΙθύτγ 18 τοργοβοπύοἁ ἴῃ ο Ὠίάαελο Ὦγ ΄Δροβοβ) απᾶ 
ἐρτορ]οῦς’; ὑμ6 {6ΙΙΡΟΓΑΙΥ ΟΥ̓ /ἨβΙ1ορβ’ απά ΄ἆθασοη5δ Βαῦ πο 816 ἰο]ὰ 
(δ τς) (ναί {86 Ἰαὐΐον (ιο “ὈΙΒμορβ᾽ απά ΄ἀἆθασοπς) /Ικουήβο πι π]ςίου {116 
πϊπΙςγαῦίοη οὗ ἴ]ιο Ρτορ]ιοῦβ δα {θας]ιογβ’ (λειτουργοῦσι καὶ αὐτοὶ τὴν λει- 
τουργίαν τῶν προφητῶν καὶ διδασκάλων). ΤΗἱ5 15 αη {Ππδύγαύϊοῃ οἵ πα 1 Πάγο 
Βαϊ (Ρ. 194) 8 ἴο ὕπ6 στα σα] ἰγαπείογοηοο οἵ υπο Γαποβῖοη οἳ ὑεαοβῖπς {γοπα 
ἴμο ΠιΙβΡΙΟΠΑΥΥ ΏΓΘΔΕΊΘΥΒ {ο πο Ίοσαί οΏ1οςγβ οἵ ἴλα οοηςτεσα{ίοπ5. Τὸ 18 
ῬΟΒΒΙΌΙ6 Ιπᾶραᾶ {ῑιαῦ ἴ]ιο 66Π1 ΄Αγροβί]θ’ ἴῃ πο /2άαεᾖ]θ Ἰιὰβ ἃ πΙάΘΥ Ταη56 
έλα 1 Ἰαγο αβεῖσποᾶ {ο 10 οἰδεπῃοτο (6αἴαίίαπς Ὁ. 97 8ᾳ.), ποιο {ο]οπίης 
ἴμο Ιαησιασο οὗ 5. Ῥδὰ] 16 15 Ἰαιά ἆοπῃ 8 ἃ ΏΘΟΘΒΒΑΣΥ απ] Πολύ οἵ απ 
έΑβροςί]ο) μα μ6 εἰιοπ]ά ΄Ἠατο 66εη ἴπο Τιογᾶ, απά Βῃου]α Ὦο ἴῃ ΒΟΠ16 β6Ώ50 
ἃ πθηθςς οὗ ὑπ6 Ἡοδιγτθοβίοῃ. Βαῦ ἴῃ γυῖα απά Ῥαἱοβίίπο αὖ 811] οτοπίς, 
αὈοπῦ {Π6 γϑαῦβ (547) Α.Ὀ. 8ο---Οοο, ἴἶπετο πιαδύ Ίαγο Ώθαεηπ ποὺ ἃ ἴθ γιο 
Ῥοβεοβ8οἆ 5 αὐλοῦ, α5 ἴμογο οθγζαϊη]γ Ἠ6Υο Β6ΥΘΥα] οΥεπ ἴῃ ῷγουοή- 
βπ]αγ Αβία, 1Π{ {ου Ἱπβίαποο 0815 ποτ] οπιαπαίθἆ {ΟΠ {Πο ποϊοηρουτποοά οἵ 
Ῥο]]α, νου νο ΟΙιγ]κίαη οοπαηναπ]ϐγ τούτος Ῥοΐουο {πο δἱερο οἵ 2 6γ168- 
Ίστι ὃν Τ]δας, {6 πἹογθ τοβετ]οῦοά β9ηβο οἳ {πο ἴθιπια ΄ Αροβί]ο) νου] ογεαῖο 
ηο ἀπΠου]γ. 

ΤῊ 6 ἀἰδοιιρδῖοη οἵ {Π6 ουἶρῖπα] {ΟΥΠ1 οἳ {1ο Ισπαβίαπ Ἡρίςί]ο5, {ο συμ 1 
Ἠαγο τοίθυγε ἴῃ ἃ ποῖο (Ρ. 234) {ο 05 Έβδασ οη ιο ΟηΙβΙατι ΜΙΠΙΦΜΕΥ, η] 
ϱο {οαπᾶ ἴῃ ΤΥ ὩΘῪ πποτ]ς Οὗ {πο Ἡρϊδί]ες οἵ 83, Ισπαῖα5 απἆ 83. Ῥο]σοατρ, 
(4γοβίοζίο Γαΐλογς Ῥατί 2, 1. ϱ. 267 5η.) ΜΟΙ. 111 αΡΏεαν, Ι Ἰορα, ΠΘαΤΙΥ 
Αἴππι]{ίαηπ6οιβΙγ νά {115 οἀ 1ο. 

ΟΑΜΡΠΙΡΑΕΣ: ῬΒΙΝΤΕ ΒΤ Ο. δ. Ο1/ΑΣ, Ν.Α., ἅ ΟΝ, ΑἹ ἘΠῚ ΤΝΙΥΕΕΒΡΙΤΣ ΡΒΕΡΡ. 
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